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Vázací kabelová příchytka - WT-E HF 4,8X200 - 3240720
Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí
všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

Spona kabelů, s upevňovacím okem, k našroubování nebo nýtování, ideálně vhodná pro trvalé
připevnění na téměř každém podkladě

 

Obchodní data
package_quantity 100

GTIN 4046356704366

Technické údaje

Rozměry
Délka (b) 200 mm

Šířka (a) 4,8 mm

Průměr vyvrtaného otvoru 5,2 mm

Průměr kabelu 3,5 mm ... 44 mm

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C

teplota okolí (montáž) -10 °C ... 60 °C

optimální teplota prostředí (skladování/přeprava)

23 °C 50 % Polyamid 6.6 má výrazné hygroskopické vlastnosti.
Přiměřeně vlhkosti okolního prostředí přijímá nebo odevzdává
vodu. Optimální vlastnosti má při obsahu vody 2-3%. V balení
speciálně odsouhlaseném pro tento výrobek se dodržuje optimální
hladina vlhkosti.Aby byly zaručeny optimální vlastnosti, mělo by se
při skladování dbát následujících bodů: skladování v uzavřeném
originální obalu, krátkodobé zpracování zboží po porušení obalu,
zabránění přímého slunečního záření, zabránění přímého přívodu
tepla.

Krátkodobá teplota 110 °C

Všeobecné
Barva průhledná

Provedení s vnitřním ozubením

Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů

Třída hořlavosti podle UL 94 V2

Materiálem PA 6.6

Pevnost v tahu 220 N

Normy a určování
Odolnost proti UV záření ne
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Vázací kabelová příchytka - WT-E HF 4,8X200 - 3240720
Technické údaje

Normy a určování
Třída hořlavosti podle UL 94 V2

Environmental Product Compliance

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně =
EFUP-e

Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss
eCl@ss 4.0 27140702

eCl@ss 4.1 27140702

eCl@ss 5.0 27140702

eCl@ss 5.1 27140700

eCl@ss 6.0 27140700

eCl@ss 7.0 27140702

eCl@ss 8.0 27140702

eCl@ss 9.0 27140702

ETIM
ETIM 3.0 EC000046

ETIM 4.0 EC000046

ETIM 5.0 EC000046

ETIM 6.0 EC000046

ETIM 7.0 EC000046

UNSPSC
UNSPSC 6.01 30212109

UNSPSC 7.0901 27121703

UNSPSC 11 27121703

UNSPSC 12.01 27121703

UNSPSC 13.2 27121703

Příslušenství
Univerzální nástroj

UNIFOX-CT 4,8 - 1212475
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Vázací kabelová příchytka - WT-E HF 4,8X200 - 3240720
Příslušenství

UNIFOX-CT 4,8P - 1212609
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