
konektor vestavný 5-pól, samice, černý, ATEX

Objednací kód: X6.051.5053.1

Popis

Plastový napájecí zdroj určený pro interiéry a LED pásky o napětí 12V DC. Zdroj by měl být použit na LED pásky do
výkonu 40 W, jelikož doporučujeme mít zdroj o 20% silnější, aby nedocházelo k jeho přehřívání a tím kratší
životnosti.

Příklad výpočtu výkonu napájecího zdroje:
LED pásek o délce 5 m a výkonu 4,8 W na metr. Výkon napájecího zdroje – 5 x 4,8 x 1,2 (rezerva 20%) = minimálně
28,8 W

Napájecí zdroje můžete jednoduše napojit na konektor ML-112.007.90.0 nebo ML-112.005.90.0, který máte připojen
na LED pásku.

Základní údaje:

Umístění – interiér IP20
Výkon – 48 W
Napětí – 12V DC
Materiál obalu- plast

Popis

Plastový Strom quelle určený pro interiéry a LED pásky o napětí 12V DC. Quelle by měl být použit na LED pásky do
výkonu 40 W, jelikož doporučujeme mít quelle o 20% silnější, aby nedocházelo k jeho přehřívání a tím kratší
životnosti.

Příklad výpočtu výkonu napájecího zdroje:
LED pásek o délce 5 m a výkonu 4,8 W na metr. Výkon napájecího zdroje – 5 x 4,8 x 1,2 (rezerva 20%) = minimálně
28,8 W

Strom zdroje můžete jednoduše napojit na konektor ML-112.007.90.0 nebo ML-112.005.90.0, který máte připojen
na LED pásku.

Základní údaje:

Umístění – interiér IP20
Výkon – 48 W
Napětí – 12V DC
Materiál obalu- plast

Popis

Plastový napájecí zdroj určený pro interiéry a LED pásky o napětí 12V DC. Zdroj by měl být použit na LED pásky do
výkonu 40 W, jelikož doporučujeme mít zdroj o 20% silnější, aby nedocházelo k jeho přehřívání a tím kratší
životnosti.

Příklad výpočtu výkonu napájecího zdroje:
LED pásek o délce 5 m a výkonu 4,8 W na metr. Výkon napájecího zdroje – 5 x 4,8 x 1,2 (rezerva 20%) = minimálně
28,8 W

Napájecí zdroje můžete jednoduše napojit na konektor ML-112.007.90.0 nebo ML-112.005.90.0, který máte připojen
na LED pásku.

Základní údaje:

Umístění – interiér IP20
Výkon – 48 W
Napětí – 12V DC
Materiál obalu- plast

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz
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