
Bilgi formu 3SE5282-0HC05-8RA3
Position switch Plastic enclosure according to EN 50047, 31 mm
Device connection 1 x (M20 x 1.5) 1 NO/1 NC snap-action contacts
integrated (not replaceable) Rounded plunger Degree of protection
IP40, with self-sealing grommet, enclosure and cover in black
Without locking plate, with accessory: screws and holding plate,
connection cable 0.6 m, orange Customer-specific

ürün marka adı SIRIUS
ürün tanımı Mekanik pozisyon şalterleri
ürün tipi tanımı 3SE5
kullanma uygunluğu emniyet anahtarı Evet

Genel teknik veriler
ürün fonksiyonu

● zorla açma Evet

kirlilik derecesi sιnιf 3
termik akım 10 A
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca B
daimi akım C karakteristik otomatik devre kesme
anahtarı

1 A; 400 A'dan küçük bir kısa devre akımı için

daimi akım DIAZED hareketli sigorta fişi 10 A; 400 A'dan küçük bir kısa devre akımı için
daimi akım DIAZED sigorta fişi gG 6 A
etki prensibi mekanik
tekrarlama hassasiyeti 0,05 mm
sensör uzunluğu 75,7 mm
sensör genişliği 31 mm
anahtar kontak modeli mekanik
işletim frekansı anma değeri 50 Hz
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için 1
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için 1
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için 1
arabirim modeli emniyetli iletişim için yok

Mahfaza
mahfaza modeli küboid, dar
malzeme mahfaza plastik
kaplama mahfaza diğer

Tahrik başlιğı
çalıştırma elemanı modeli Kubbeli itici, teflon itici
anahtarlama fonksiyonu modeli zorunlu açıcı, entegre
şalt prensibi atımlı devre elemanları
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anahtarlama kontak sayısı emniyetli 1

Bağlantılar/ Terminaller
elektrik bağlantısı modeli vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü

● tek telli 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)

● ince telli kablo uç işlemeli 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)

● AWG hatlarında tek telli 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

● AWG hatlarında çok telli 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

İletişim/ Protokol
arabirim modeli yok

Ortam koşulları
toza karşı patlama koruması kategorisi yok

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar
montaj pozisyonu isteğe göre
sabitleme türü vidalı sabitleme

Sertifikalar/ Onaylar
General Product Approval Declaration of

Conformity

Declaration of
Conformity

other

Miscellaneous Confirmation

Diğer bilgiler
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3

Cax online generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5282-0HC05-8RA3

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SE5282-0HC05-8RA3/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SE5282-0HC05-8RA3/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SE5282-0HC05-8RA3/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SE5282-0HC05-8RA3/Certificate?ct=439&ci=499&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SE5282-0HC05-8RA3/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SE5282-0HC05-8RA3/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SE5282-0HC05-8RA3/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/3SE5282-0HC05-8RA3/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
www.siemens.com/sirius/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5282-0HC05-8RA3
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3&lang=en


Son değişiklik: 17.09.2019

3SE5282-0HC05-8RA3 Değişiklik yapma hakkı saklıdır
Sayfa 3/3 18.09.2019 © Copyright Siemens


	Show online product information: 


