
2/1AF302 Wall cabinet fire prot.30min.
2/1AF302

Extended Product Type 2/1AF302

ID Produktu 2CPX043270R9999

Numer EAN 4011617432708

Opis katalogowy 2/1AF302 Wall cabinet fire prot.30min.

Opis

Fire resistance - wall cabinet, series AF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class
of protection II (double insulated), degree of protection IP44, material according to A2 — not
flammable, EN 13501-1, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min

in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC
50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf

door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door
opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on

bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 898 x 648 x 349, Grid unit 5
GU, Overall height 1, panel width 2, Space units 96, pre-assembled for installation with

Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ogólne informacje

PRODUCT-DETAILS

Charakterystyka zamówienia
4011617432708Numer EAN

1 sztukaMinimalna ilość
zamówienia

85381000Kod taryfy celnej



Wymiary
648 mmSzerokość produktu netto

898 mmWysokość produktu netto

349 mmGłębokość produktu netto

99 kgWaga produktu netto

Informacje o pakowaniu
pack 1 sztukaJednostka opakowania

(poziom 1)

648.000 mmSzerokość opakowania
(poziom 1)

898.000 mmWysokość opakowania
(poziom 1)

349.000 mmDługość opakowania
(poziom 1)

102.96 kgWaga opakowania brutto
(poziom 1)

4011617432708EAN opakowania (poziom
1)

pallet (lift) 1 sztukaJednostka opakowania
(poziom 2)

800.000 mmSzerokość opakowania
(poziom 2)

1100.000 mmWysokość opakowania
(poziom 2)

1200.000 mmDługość opakowania
(poziom 2)

Dodatkowe informacje
light greyKolor

pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module
on EDF-mounting frame

Rodzaj konfiguracji

NoneCover Plate Type

IP44Stopień ochrony obudowy

96DIN Place Units

Fire resistance - wall cabinetTyp obudowy

1Enclosure Type of Height

2Field Width

240 mmWewnętrzna głębokość

Surface-mountedRodzaj montażu

4Number of Rows

400 VOperational Voltage

AFTyp produktu

2/1AF302 Wall cabinet fire prot.30min.Nazwa produktu

IzolowanyKlasa zabezpieczeń

Maximum 400 VZnamionowe napiecie
pracy

22/1AF302



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

Klasyfikacje
EC000058 - Empty cabinetETIM 6

EC000058 - Empty cabinetETIM 7

UKod klasyfikacji

Product Not in WEEE ScopeWEEE Category

Produkty niskiego napięcia i systemy  → Obudowy  → Podrozdzielnice  → Obudowy ogniotrwałe

Kategorie

32/1AF302


