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Obudowa do KD BOSCH duża 

Zestaw wtyków i przewodów
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PRZEZNACZENIE

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa AWO514 przeznaczona jest do montażu (w zależności od konfiguracji):

•  kontrolerów AMC systemu KD na szynie DIN TH/TS35 (35mm)

•  zasilaczy PBC na szynie DIN TH/TS35 (35mm)

•  modułów dodatkowych lub innych urządzeń przystosowanych do montażu na szynie DIN TH/TS35 (35mm)

•  akumulatorów 2x 7Ah/12V

OPIS PRODUKTU

Obudowa posiada zamontowane w spodzie 2 szyny DIN o długości 380mm umieszczonych na dystansach montażowych 
wysokości 18mm, ułatwiających prowadzenie pod nią okablowania. 

W obudowie znajduje się miejsce na dwa akumulatory 7Ah/12V. Na wyposażeniu znajduje się tamper (otwarcie i oderwanie 
obudowy od podłoża). W opcji standardowej obudowa wyposażona w  zamek o tym samym kodzie MR027. W czołówce 
znajduje się okienko do podglądu stanu kontrolera AMC zabezpieczone szybką z poliwęglanu.

W spodzie zastosowano dystans 14mm od ściany co umożliwia swobodne doprowadzenie przewodów do urządzeń 
zamontowanych w obudowie. Na wyposażeniu obudowy znajdują się niezbędne do montażu wtyki i przewody.
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DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:       W=406, H=518, D+D =89+14 [+/- 2mm]1

Wymiary zewnętrzne czołówki: W =412, H =523 [+/- 2mm]1 1

Ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”: 2 / 380 / 21

Dystans szyny TH35 od tylnej ścianki: D =18mm2

Miejsce na akumulator: 2 x 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA))

Waga netto/brutto: 6,42 / 7,02 [kg]

Transformator: brak w obudowie

Zasilanie: brak w obudowie, możliwość montażu zasilaczy serii: PBC BOSCH 2x

Wykonanie:
blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba 
poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor 7035 (szary) 

Zastosowanie:    do wewnątrz, natynkowa

Zabezpieczenie antysabotażowe: 
1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte
1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A;50 V DC

Zamykanie: zamek o tym samym kodzie MR027

Uwagi:

- posiada dystans od ściany (podłoża) – 14mm

- przetłoczenia w ściankach bocznych, do wykorzystania jako przepusty kablowe

- 2 szyny DIN o długości 380mm z dystansem 18mm

- zdejmowane drzwiczki

Możliwość montażu dodatkowych 
akcesorii:

- kontrolera AMC KD BOSCH 2x

Gwarancja: 2 lata od daty produkcji   
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