Product data sheet
Characteristics

A9HV318XI125

 ﻟﻮﺣﺔActi 9 18  أﻣﺒﻴﺮ125 ﺧﻂ ﺑﺪاﺧﻠﻰ ﻗﺎﻃﻊ ﺛﻼﺛﻲ

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Price*: 2160.00 EGP

أﺳﺎﺳﻲ
النطاق

Acti 9 Disbo

اسم المنتج

Acti9 Vertical TPN

نوع المنتج أو المكونات

Distribution board

تطبيق الجهاز

توزيع كهربائي منخفض الجهد

Enclosure type

قياسي

نوع الباب

مسطح

المعدات المتوفرة

لوحة
مجموعة المفاتيح الكهربائية
طرف أرضي إضافي
كتلة طرفية محايدة

اللون

(أبيضRAL 9003)

ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
[Ie] التيار التشغيلي المقنن

١٢٥ A

[Ipk] تيار تحمل وقت القصر المقنن

١٧ KAٍ ثوان0.25من أجل

[Ipk] تيار التحمل الذروي المقنن

٣٤ KA

Enclosure mounting

غاطس

جهاز الإدخال

3P عازل

عدد المسارات

18 طرق

مادة اللوحة

مسحوق مطلي صفائح الفولاذ

الارتفاع

٥٥٥ Mm

العرض

٤٢٥ Mm

العمق

١٢٥ Mm

 درجة الحمايةIP

IP41

البلد المستهدفة

مصر

اﻟﺒﻴﺌﺔ
المعايير

IEC 61439-3

درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل

 درجة مئوية٥٠…٥#
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1

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
PCE

نوع الوحدة من الحزمة 1

١

عدد الوحدات في الحزمة 1

 ١٠٫٤كجم

وزن الحزمة 1

١١٫٧ Cm

ارتفاع الحزمة 1

٤٢٫٥ Cm

عرض الحزمة 1

٥٥٫٥ Cm

طول الحزمة 1

ﻋﺮض اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
 Green Premiumمنتج من مجموعة

حالة عرض مستدام

) تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها واعتمادها وتقييدها(  REAChائحة
 REAChإعلان

لاتحاد الأوروبي(

إعلان RoHS

توجيه حظر المواد الخطرة ( للاتحاد الأوروبي(  RoHSتوجيهات
المطابقة المسبقة )المنتج خارج النطاق القانوني لتوجيه
نعم
نعم

خالٍ من الزئبق

) توجيه حظر المواد الخطرة(  RoHSمعلومات الإعفاء بحسب

توجيه حظر المواد الخطرة ( للصين(  RoHSاللائحة التنظيمية
الصادر عن الصين  RoHSإعلان
الملف البيئي للمنتج

الإفصاح البيئي

ﺗﺠﺎرﻳﺔProduct Life Status :

2

