INFORMACE O VÝROBKU
EPIC® POWER M12 konektory pro čelní montáž na panel

M12 POWER panelový konfekcionovatelný konektor pro čelní montáž
M12 POWER panelový konektor, pro čelní montáž, přenos výkonu do 60 V/12 A se šroubovacím připojením nebo připojeným
jednožilovým vodičem z PVC: 0,2m

Info

DC konektory pro vysoký výkon (60 V DC / 12 A)

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp

Mechanická odolnost

Montážní čas

Nároky na prostor

Výhody

Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany
Kompaktní a normalizovaná konstrukce M12 šetří prostor a náklady
Nízký úbytek napětí
Připojení odolné proti chybám díky M12 konektoru s kódováním T

Oblasti použití

Napájení malých zařízení
Výroba nástrojů
Zapojení strojů, přístrojů a rozvaděčů
V měřicích, ovládacích a regulačních obvodech

Vlastnosti výrobku

Přírubový konektor M16, montáž na přední stěnu s prefabrikovanými lanky
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Vestavěný konektor M20, montáž na přední stěnu se šroubovacím připojením
Počet připojovacích cyklů:> 100

Odkazy na normy / schválení
Číslo souboru UL: E249137

Konstrukce

PVC jednožilové vodiče, L = 0,2 m (4 x AWG16)
Barevný kód: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4)
Vysoce kvalitní pozlacené kontakty
Pro šroubovací připojení: 0,75 mm² - 1,5 mm² (AWG18 - AWG16)

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0 Class-Description: konektor snímač/akční člen

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
ETIM 6.0 Class-Description: Senzor-aktor vestavný konektor

Materiál:

Materiál kontaktu: CuZn
Povrchový materiál kontaktu: Au

Krytí:

IP 67

Teplota okolí (provozní):

Zástrčka/zásuvka -40 °C až +85 °C

Kódování:

T - Power

Jmenovitý proud (A):

12 A

Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např.
tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
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.
Pojistné matice M16 nebo M20 nejsou součástí dodávky.
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Označení výrobku

Konstrukce

Počet pólů

Jmenovité napětí UN V

Balicí jednotky m

22262014

AB-C4-M12MST-M20-PO

Závit M20

4

60

1

22262016

AB-C4-M12MST-M16-0,2

Závit M16

4

60

1

22262015

AB-C4-M12FST-M20-PO

Závit M20

4

60

1

AB-C4-M12FST-M16-0,2

Závit M16

4

60

1

S PVC jednožilovými vodiči

S PVC jednožilovými vodiči
22262017

EPIC® POWER M12 konektory pro čelní montáž na panel

Poslední změny (10.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16

Číslo výrobku
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