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Általános rendelési adatok

 
Típus CH20M AD SHL 5.00/03 BK 2010
Rendelési szám 1254110000
Verzió Fedél fekete, Szélesség: 17.5 mm
GTIN (EAN) 4050118046922
Menny. 50 Stück
 

 

 

Az új elektronikák új szabványai a DIN sínen.
Trend-setting rugalmasság és tervezési szabadság.
Rugalmasság, hatékonyság, funkcionalitás és
biztonság.
CH20M (Alkatrész Ház IP20 Modulos) – A Weidmüller
új házszabványa tökéletesen illeszkedik a testreszabott
elektronikai alkalmazásokhoz. Ez a "szabványos,
testreszabottság" kombinálja a kialakítás szabadságot,
amit a modulosság úttörő elve tesz lehetővé a minimális
tartalékkal és a szabványos rendszerek optimalizált
tervezési biztonságával.
A fejlesztéstől a termelésig, a CH20M hatékonyságot
jelent. Lefedi a jövő számára épített, modern elektronikai
platformok minden követelményét. A rendszer számos
kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, beleértve a
méretezhetőséget, rugalmasságot, magas biztonsági
szinten és az új alkalmazási funkcionalitást. Általában a
terméksor lefedi az összes általános méretet, kezdve a 6,1
mm-es bontott kialakítástól a 22,5 mm-es és a 67 mm-es
nagyméretű házakig.
Az alkalmazás központú kialakítást a való életben szerzett
tapasztalatokkal fejlesztettük ki  a való élet számára. A
piaccal, az alkalmazással együtt, és a jövőre gondolva
terveztük meg. A lényeges tulajdonságok magukért
beszélnek:
• Rendszerszintű modulosság a fejtől (lemeztől) a

(rápattintható) lábig

• Kiváló méretezhetőség –7 különböző szélességgel, 6,1 -
67,5 mm-ig!

• A legmagasabb biztonság: vezetőcsapos érintkező és
rögzített kódoló rendszer

• Korlátlan folyamatosság - egységes kialakítás az összes
szélességi mérethez

• Nagyon kompakt méret – legfeljebb 4 csatlakozási
szinttel és kioldókarral

• Teljes folyamati biztonság - SMT/THR csatlakozó
alkatrészek, orsón-szalagba csomagolva és optimalizált
NYÁK kivitelben

• A legmagasabb hatékonyság - optimalizált NYÁK
helykihasználással

CH20M - a legnagyobb teljesítményt kínálja a legkisebb
ráfordítással. Óriási lépés az Ön alkalmazása számára!

  
  

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1254110000
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Méretek és tömegek
 
Hossz 14,5 mm   Hossz, inch 0,571 inch
Szélesség 17,5 mm   Szélesség (coll) 0,689 inch
Magasság 23,7 mm   Magasság (coll) 0,933 inch
Nettó tömeg 1,44 g    
 

Rendszer karakterisztika
 
Védelmi osztály IP20    
 

Anyagjellemzők
 
Szigetelőanyag PA 66 GF 30   Szín fekete
Színskála (hasonló) RAL 9011   Szigetelőanyag csoport II
CTI ≥ 550   Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 85 °C   Max. relatív páratartalom tárolás közben 80 %
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C   Üzemi hőmérséklet, max. 85 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C   Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 85 °C
 

Besorolások
 
ETIM 5.0 EC001031   ETIM 6.0 EC001031
eClass 6.2 27-18-08-02   eClass 7.1 27-18-27-02
eClass 8.1 27-18-27-02   eClass 9.0 27-18-27-90
eClass 9.1 27-18-27-90    
 

Jóváhagyások
 
ROHS Megfelel
 

Letöltések
 
Brochure/Catalogue CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Engineering Data STEP
Tervezési adatok EPLAN
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39473
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//60885
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
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