
Bilgi formu 5SD8006
DIAZED fuse link 690 V for cable and line protection Operating class
gG Size DIII, E33, 6A

Versiyon
ürün marka adı SENTRON
ürün tanımı DIAZED sigortası
ürün modeli kablo ve hat zırhı için
sigorta elemanı modeli DIAZED sigorta soketleri

Genel teknik veriler
tetikleme karakteristiği sınıfı diğer
sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca DIII
sigorta soketinin çalışma sınıfı gG
Karakteristik eğri / geçiş akımı karakteristiği DS_5SD_DIII_690_gG_6
Güç şalteri / ana model 5SD8

Besleme gerilimi
akιm / AC'de / anma değeri 6 A
besleme gerilimi

● DC'de 600 V

Koruma sınıfı
IP koruma türü IP20, bağlı ile...rle birlikte
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Anahtarlama kapasitesi
anahtarlama akım durumu

● DC'de / IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri 8 kA

● IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri 50 kA

Dağıtma
Güç kaybı [W] 1,6 W
Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak
işletim durumunda / kutup başına

1,6 W

Elektrik
Nominal sürekli akım In / IEC, DIN/VDE / 40 Cel‘de 5,7 A
Akım tahdit karakteristik eğrisi No. / geçiş enerjisi DE_5SD_DIII_690_gG_6

Görünüm
sigorta soketinin renk kodu yeşil

Ürün Detayı
ürün açıklaması vida adaptörü v...aracılığıyla

Mekanik Tasarım
montaj pozisyonu isteğe bağlı, tercihen dikey
net ağırlık 71 g

Çevresel koşullar
ortam sıcaklığı -5 ... +40 °C

● depolama sırasında 20°C sıcaklıkta %90 hava nemi

Çevre kategorisi % 95 bağıl nemde 45°C'ye kadar

Sertifikalar
referans işareti

● DIN EN 61346-2 uyarınca F

● IEC 81346-2:2009 uyarınca F

Declaration of Conform-
ity

Test Certificates other

Type Test Certificates/Test Re-
port

Environmental Confirmations

Diğer bilgiler
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SD8006

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SD8006
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/5SD8006/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/5SD8006/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/5SD8006/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/5SD8006/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/tr/ps/5SD8006/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SD8006
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SD8006


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8006

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8006
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.com/specifications
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I2Y1_XX_00123

