INFORMACE O VÝROBKU
SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX
SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, bez nutnosti protimatice, jednoduchá montáž, ochrana proti vibracím, malé balení,
velká variabilita

Info

Optimální uspořádání v praktickémSORTIMO® T-BOXX
Nejnovější systém kabelových vývodek na trhu pro co nejrychlejší a maximálně pohodlnou montáž. Jednoduše zaklapnout –
pootočit doleva – pootočit doprava – a je hotovo. Výsledkem je upevnění, vystředění, odlehčení tahu a nejvyšší krytí během
několika sekund.

Široká paleta schvalovacích certifikací

Teplotně odolný

Montážní čas

Velký rozsah sevření

Dobrá chemická odolnost

Výhody

Méně součástí, protimatice není nutná
Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému
Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze
Ochrana proti vibracím
Není nutný závit

Oblasti použití

Automatizační technika
Solární aplikace
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INFORMACE O VÝROBKU
SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX
Výroba rozvaděčů
Klimatizační technika
Elektrotechnika, měřicí a regulační technika

Vlastnosti výrobku

Optimální uspořádání v praktickémSORTIMO® T-BOXX
Malá balicí jednotka, široké spektrum variant
Kufr z lehkého, mechanicky odolného a nárazuvzdorného polypropylenu
Dva pevné zámky – ideální pro montáž např. na staveništi

Odkazy na normy / schválení
UL File No. E79903

Poznámky

Pro doplnění jsou k dispozici standardní balení

Rozsah dodávky

Součástí dodávky jsou demontážní nástroje ve všech velikostech
Dodává se v SORTIMO® T-BOXX
Montážní pokyny
SKINTOP® CLICK M12 / 40 ks (č. výr. 53112692)
SKINTOP®CLICK M16 / 55 ks (č. výr. 53112686)
SKINTOP® CLICK M20 / 25 ks (č. výr. 53112687)
SKINTOP® CLICK M25 / 25 ks (č. výr. 53112688)
SKINTOP® CLICK M32 / 9 ks (č. výr. 53112694)

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva:

RAL 7035 světle šedá

Materiál:

Těleso: speciální polyamid
Těsnění: speciální elastomer

Krytí:

IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)

Teplotní rozsah:

Dynamicky: -20 °C až +100 °C
Staticky: -40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
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Balicí jednotky kusů
Označení výrobku/velikost
Číslo výrobku

