
VERI SAYFASI

MV4H 330-11Y-M20
Metal muhafaza
Uzun ömür
40 mm x 76 mm x 40 mm ( temel komponent)
Düşük hareket hızlarına uygun
1 Kablo girişi M 20 x 1.5
silikon içermez
güç istasyonu uygulamalarında kanıtlanmış
Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.

Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı MV4H 330-11Y-M20

Ürün numarası (sipariş numarası) 131168053

EAN (European Article Number) 8905236107177

 

Genel veriler

Normlar, talimatlar EN IEC 60947-5-1

Etkili kural mekanik

Gövdelerin malzemesi Hafif alaşım kokil döküm, boyanmış

Gövde kaplamasının malzemesi boyanmış

Malzeme, kontaklar, elektrikli AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Mil malzemesi Metal tabaka

Brüt ağırlık 350 g

 

Genel veriler - Özellikler



Açıcıların sayısı 1

Perde sayısı 1

 

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC) 20.000.000 operasyon sayısı

 

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı Milin üzerine yaylı levye çubuğu

Contact opening 2 x 0,5 mm

Kumanda hızı, minimum 1 mm/min

aktüatör tork 0,5 Nm

Repeat accuracy of switching points 0,02

 

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum 1,5 mm²

Kablo kesiti, maximum 2,5 mm²

Note (Cable section) Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Veya makine çapı 13 AWG

 

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu 40 mm

Sensörün genişliği 40 mm

Sensörün yüksekliği 304,5 mm

Mil çapı 4 mm

 

Ortam koşulları

Koruma sınıfı IP65

Ortam sıcaklığı, minimum -30 °C

şoka karşı direnç 50 g / 6 ms



 

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi 250 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi 4 kV

 

Elektriksel veriler

Termal test akımı 6 A

Kullanım kategorisi AC-15 230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15 2,5 A

Anahtarlama elemanı Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Note (Switching element) galvanik olarak ayrılmış kontakt köprüleri

Geri gelme süresi, maximum 43.221 ms

Değiştirme süresi, maximum 10 ms
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