univers
Gulvskap IP54
Gulvskap IP54 dybde 350 mm
• Kapslingsklasse II, dobbelisolert
Beskyttelsesgrad IP54
• Høyde 1850 mm, uten sokkel ( tilbehør )
• Bredde 2 til 5 felt
• Dybde 350 mm
• Antall moduler: 288 til 720
• Farge RAl 7035
• Feste for bæreskinne er montert

Består av;
Skap:
• 1,5 mm elektrolyttforsinket, pulverlakkert stålplate
• Innside av skap er dekket av plastplater.
• Sidevegger med svekkinger i nedkant for
samleskinnegjennomføring
• Kan sammenbygges vedsiden av hverandre
• Gulvsokkel i høyde 1900 mm eller 200 mm må benyttes.
Disse bestilles separat

Merkespenning;
• AC 50 Hz 230/400 V
• AC 50 Hz 400/690 V
Merkestrøm 630A

Dør
• 1,5 mm elektrolyttforsinket, pulverlakkert stålplate
• Frontmonterte justerbare hengsler.
• Døren kan høyre- og venstre monteres.
• Tettelist av gummi er olje- og temperaturbestandig
• Åpningsvinkel 162°
• Skap bredde over 800 mm leveres med dobbel dør
Dørlås:
• Trepunkt dørstag med vrihåndtak
• Andre låser kan leveres som tilbehør
Kabelinnføring:
• Flens med gummierte nippler i topp (FZ402),
kan byttes med andre flenser for IP54 skap
• Innføring i bunn uten flens, og uten sokkel
Standardflens IP54:
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Normer:
• Testet ihht EN60439 1-3
• Mål ihht DIN 43 870
• Kapslingsklasse ihht EN60520
• Berøringsvern: IP3X med åpen dør
• Luft og krypavstand ihht VDE0110, del 1 og 2 / 1.89
• Isolasjonspenning 800 V AC
• Overspenningskategori III/IV
• Forurensningskategori 3
• Beskyttelsesklasse II dobbelisolert
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univers
Gulvskap IP54
Gulvskap IP54 dybde 350 mm
- for innvendig montasjesystem univers N
• mål til bæreskinne er gitt i bakre og fremmre posisjon
Bæreskinne kan monteres i 13 posisjoner med avstand 12,5 mm.

20 mm dørtykkelse

65/227,5 mm mellom avdekking og innerkant dør

45 mm forhøyning av DIN-skinne
78 mm mellom DIN-skinne og avdekking
93 mm mellom bæreskinne og avdekking
177,5/15 mm mellom rygg og bæreskinne
Dette målet kan justeres i 13 forskjellige posisjoner

48 mm mellom DIN-skinne og avdekking
145 mm mellom forsenket DIN-skinne og avdekking

158 mm mellom forsenket montasjeplate og avdekking
86 mm mellom forsenket montasjeplate og ytterkant bæreskinne
319 mm mellom montasjeplate i dypeste nivå og dør ( bærreskinne i fremre posisjon )
133/275,5 mm mellom DIN-skinne og dør

71 mm mellom ytterkant samleskinne og avdekking
297/135 mm mellom rygg og avdekking
340 mm mellom rygg og dør
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