ITERRA BASICBOX
ROZMĚRY A UKOTVENÍ
Rozměry (mm | inch)

281x322x112 | 11.1x12.7x4.4

Hmotnost (kg | lbs)

2.6 | 4.4

Ukotvení

Na sloup pomocí dvou
stahovacích límců - šířka:
≤15.6mm/0.6'' (není součástí)

OBAL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Schréder ITERRA BASICBOX je spojovací uzel systému. Všechny
kabelové spoje uzlových sběrnic a napájení samotných uzlů
jsou shromážděny v této skříni. Schréder ITERRA BASICBOX je
bezpečná elektrická skříň, která soustřeďuje drátové komunikační
spoje (DALI) na sloupu. Jeho účelem není napájet hlavní vstup
zdroje, což by mělo být již provedeno (prostřednictvím boxů pro
zdroj).
Schréder ITERRA BASICBOX byl navržen tak, aby byl přizpůsobitelný.
U projektů, kde podobný kabinet již existuje, může být volitelný.

Obal

Polykarbonát, vyztužené skleněnými
vlákny, bez halogenů

Standardní barva

RAL 7035 světle šedá

Stupěň krytí

IP 66 (s hydrofonním ventilátorem)

Odolnost proti nárazu

IK 09

Hořlavost

V2

Hořlavost žhavým drátem

750°C | 1382°F
Dle normy EN 60695-2-11

ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Elektrická třída

Třída II EU

Jmenovitá izolace

1000VAC | 1500VDC

Ochrana typu UL

4X, 12/12K

Ovládací zásuvka

NEMA 7-pin

PROVOZNÍ PODMÍNKY

HLAVNÍ VÝHODY
>>

Jedna skříň pro 8 ovladačů
DALI

>>

Flexibilita: skříň může
být přizpůsobena počtu
dostupných linek DALI
použitím nevyužitých otvorů
pro kabelové svazky

>>

-35°C až +80°C | -31°F až +176°F

Max. teplota okolí 24h

+60°C | +140°F

Relativní vlhkost @25°C | +77°F

0-95%

Relativní vlhkost @40°C | +104°F

50%

NORMY

Druhá lišta DIN umožňuje
přidat další volitelná
bezpečnostní zařízení, jako
jsou SPD, pojistky, relé,
transformátory atd.
Snadné a všestranné
upevnění

DLG

Potvrzena odolnost proti čpavku
podle směrnice o DLG testu

EU

EN 62208; EN 61439-1/-2 ; EN
61439-1/-3 ; EN 61439-1; IEC
61439-7)

US/CAN

CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E &
CSA C22.2 No. 94.2-15

DNVGL

DNVGL certifikát – Třída: Lodní
a příbřežní systémy

Montážní konzoly nejsou součastí.

>>

Rozsah provozní teploty okolí
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