S52P722

Charakterystyki

ODACE - Ramka 1-krotna z zawieszką, biała

Główne
Gama produktów

Odace

Nazwa gamy

Touch

Typ produktu lub komponentu

Ramka ozdobna

Zastosowanie urządzenia

Montaż

Sposób pakowania

Woreczek foliowy typu flow-pack

Ilość sztuk w zestawie

Zestaw 20 szt.

Sprzedaż zgodnie z niepodzielną 1
liczbą

Uzupełnienie
Sposób montaż urządzenia

Podtynkowy

Liczba zespołów

1 zespół

Sposób mocowania

Zatrzaskowo

Odcień kolory

Biały (RAL 9003)

Wykończenie powierzchni

Lśniący

Materiał

Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
dekoracyjna pokrywa

Wysokość

85 mm

Szerokość

85 mm

Głębokość

10 mm

Masa produktu

0.01503 kg

Środowisko
Temepratura otoczenia dla przechowywania

-5...50 °C

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia

5...45 °C

Normy

2006/95/EEC
EN 60669-1
NF C 61-314
UNE 20315-1-1

certyfikacja produktu

NF
N
Aenor : 030/2205
LCIE[ ]:[ ]NF 603415A
LCIE[ ]:[ ]CCA-FR_598285B

stopień ochrony IK

IK04

stopień ochrony IP

IP21D

charakterystyka środowiskowa

Aceton
Alkohol
Amoniak
Wybielacz
Mydło w płynie
Olej napędowy
Benzyna
Odporność na promieniowanie UV
Płyn do czyszczenia okien

zagadnienia środowiskowe i zdrowotne

Bezhalogenowy

Oferta zrównoważonego rozwoju
Status oferty zrównoważonego rozwoju

Produkt ekologiczny Green Premium

RoHS (kod daty: RRTT)

Zgodny - od 1301 - Schneider Electric declaration of conformity
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Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych
produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider
Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Dane produktu

REACh

Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Profil ekologiczny produktu

Dostępny

Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji
produktu

Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych
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