
KARTA KATALOGOWA

SYMBOL: OR-AE-13613/10

EAN: 5908254813238

Konektor kablowy PLUG-IN, gniazdo-
wtyczka, 5x4mm2, IP68, 10 szt.
Zestaw 10 sztuk 5-pinowych konektorów kablowych o prostym kształcie, sztywnej i zbitej konstrukcji. Konektor składa się z
dwóch elementów - gniazda i wtyczki, zabezpieczonych nakrętką, gwarantującą stabilne połączenie. Ten rodzaj połączenia
kablowego umożliwia wielokrotne łączenie i rozłączanie kabli, na przykład na czas trwania prac remontowych, oraz pozwala
na tworzenie modułowych systemów kablowych. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników
zewnętrznych. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na
zewnątrz. Produkt posiada nowatorskie uszczelnienie, dzięki któremu może być stosowany nawet w instalacjach pod ziemią -
wtyczka ma O-ring i uszczelkę, a gniazdo i wspólne połączenie pod nakrętką zabezpiecza podwójny O-ring. Dławica
wyposażona została w 2-częściową uszczelkę, co pozwala na stosowanie szerokiego wachlarza przewodów, do 5x4mm² oraz
ich dokładne uszczelnienie. Przyłącza śrubowe umieszczone pod kątem umożliwiają pełne wykorzystanie zacisku
łączeniowego (do 4mm²). Do montażu konektorów wymagany jest klucz, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie urządzenia
przed niepożądaną ingerencją osób trzecich.

Napięcie znamionowe:

450
Prąd:

24A
Materiał styków:

Mosiądz cynowany

Obudowa Uniepalniona:

TAK
UV

Odporność na promieniowanie
UV:

Stopień ochrony (IP):

68

Liczba sztuk w opakowaniu:

10szt.
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Informacje ogólne

Typ konektora: Plug-in

Przekrój poprzeczny przewodu: 4 mm²

Ilość przewodów: 5

Średnica kabla: 6-12 mm

Napięcie znamionowe: 450

Prąd: 24 A

Materiał styków: Mosiądz cynowany

Obudowa Uniepalniona: TAK

Odporność na promieniowanie UV: tak

Klasa Palności Obudowy UL94: V2

Wymiary - długość (mm): 93 mm

Stopień ochrony (IP): 68

Możliwość montażu w gruncie: tak

Liczba sztuk w opakowaniu: 10 szt.

Średnica: 26 mm
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