
UK648K con. unit fl 48M IP30 w. door
UK648K

Extended Product Type UK648K

ID Produktu 2CPX031382R9999

Numer EAN 4011617313823

Opis katalogowy UK648K con. unit fl 48M IP30 w. door

Opis

Consumer unit, series UK600, for the internal use, with closed doorframe and door, class of
protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-

24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire
resistance 850°C, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, with trim

frame and metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with TIP-in closure, door
opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide

part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-
punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 747 x 384 x 97, Shutter

frame dimensions in mm (H x W x D): 747 x 384 x 9, 4-rows, Space units 48, Row distance
in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, without terminals
without terminal, cable fastening rail integrated, assembled with device carrier, device

support removable

Ogólne informacje

PRODUCT-DETAILS

Charakterystyka zamówienia
4011617313823Numer EAN

1 sztukaMinimalna ilość
zamówienia

85381000Kod taryfy celnej



Wymiary
384 mmSzerokość produktu netto

747 mmWysokość produktu netto

97 mmGłębokość produktu netto

4.766 kgWaga produktu netto

Informacje o pakowaniu
pack 1 sztukaJednostka opakowania

(poziom 1)

390.000 mmSzerokość opakowania
(poziom 1)

756.000 mmWysokość opakowania
(poziom 1)

115.000 mmDługość opakowania
(poziom 1)

4.957 kgWaga opakowania brutto
(poziom 1)

4011617313823EAN opakowania (poziom
1)

pallet (lift) 45 sztukaJednostka opakowania
(poziom 2)

800.000 mmSzerokość opakowania
(poziom 2)

1820.000 mmWysokość opakowania
(poziom 2)

1200.000 mmDługość opakowania
(poziom 2)

234.47 kgWaga opakowania brutto
(poziom 2)

Dodatkowe informacje
traffic whiteKolor

assembled with device carrierRodzaj konfiguracji

DoorCover Plate Type

IP30Stopień ochrony obudowy

48DIN Place Units

Consumer unitTyp obudowy

PlasticMateriał obudowy

75 mmWewnętrzna głębokość

Flush-mountedRodzaj montażu

95 mmNiche Depth

730 mmNiche Height

367 mmNiche Width

4Number of Rows

400 VOperational Voltage

Δt = 30K 62 WStraty mocy

UKTyp produktu

UK648K con. unit fl 48M IP30 w. doorNazwa produktu

2UK648K



IzolowanyKlasa zabezpieczeń

63 APrąd znamionowy (In)

Maximum 400 VZnamionowe napiecie
pracy

125 mmSpacing

DIN 43871Standardy

No TerminalsTyp terminala

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)
No declaration neededDeklaracja zgodności - CE

2CPC129380M5601Instrukcje i podręczniki

Klasyfikacje
EC000214 - Small distribution boardETIM 5

EC000214 - Small distribution boardETIM 6

EC000214 - Small distribution boardETIM 7

UKod klasyfikacji

Product Not in WEEE ScopeWEEE Category

Produkty niskiego napięcia i systemy  → Obudowy  → Szafki instalacyjne  → Szafki instalacyjne puste

Kategorie

3UK648K


