Техническа
MGU66.006.296
спецификация за продукт Декоративна рамка Unica Top тройна оникс/
Характеристики

графит

Обхват

Unica

Приложение на
устройството

Монтиране

Тип продукт или
компонент

Рамка

Име

Unica Top

Брой рамки

Троен контактен излаз Хоризонтал

Начин на монтаж

С щипки

Цветови нюанс на
рамката

Onyx copper

Цвят за декорация

Графит

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти.
Тази документация няма за цел замяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения.
Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба.
Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Заглавна страница

Допълнителни устройства
Материал

ASA + PC: Декоративна рамка
ASA + PC: Междинна част
Zamak: Рамка

Стандарти

UNE 20315
Съответстващ на RoHS
EN 60669-1

Височина

80 mm

Широчина

232 mm

Дълбочина

14 mm

Междуцентрово разстояние

71 mm

Тегло на продукта

0,118 kg

Пазарен сегмент

Жилищен
Малък търговски

Околна среда
Степен на защита IK

IK01

Степен на защита IP

IP20

Характеристики на околната среда

Алкохол
Бензин
Устойчив на UV
Белина
Амоняк
Течност за почистване на стъкла
Ацетон
Масло
Течен сапун

Околна среда и въпроси

Без халоген
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Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие

Продукт Green Premium

Регламенти на REACh

Декларация На REACh

REACh не е включен в SVHC

Да

Директивата за ограничението на опасните
вещества на ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за

Без токсични тежки метали

Да

Без живак

Да

Информация за освобождаване от RoHS
Регламент на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда

ограничението на опасните вещества на ЕС)
Декларация на Директивата
за ограничението на опасните вещества на ЕС

Да
Декларация На Китай Относно RoHS
Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора
Гаранция

2

18 months

