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https://www.wago.com/2273-500

Rögzítő-távtartó; egy- és kétsoros csatl.; 2273-as széria; kalapsínre/csavaroros sze
reléshez; narancssárga

Adatlap | Cikkszám: 2273-500

Notes
Megjegyzés Egy adapteren szűk helyen is akár 24 kapocspont is lehet. Ezelőtt ez csak sínre szerel

hető sorkapocs használatával volt lehetséges.
Előnyök:

• Rögzítő adapter szerelése DIN-35 kalapsínre vagy rögzítés csavarozással – gyors és
egyszerű
• Három darab 2,5 mm²-es (12 AWG) 2273-as sorozatú csatlakozó fér el egy adapterben
• A csatlakozókat könnyen ki lehet cserélni
• Nagy jelölőfelülettel öntapadós jelölőszalagokhoz vagy jelölőtollal történő jelöléshez

.

Fizikai adatok
Szélesség 18,5 mm / 0.728 inch
Magasság 72,5 mm / 2.854 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 21,5 mm / 0.846 inch

.

Mechanikai adatok
Szerelés típusa DIN 35 kalapsín

Csavaros rögzítés
Suitable for single- and double-row connectors (2273 Series)

.

Anyag információk
Note (material data) Information on material  data can be found here
Szín narancssárga
Tűzterhelés 0.322 MJ
Tömeg 10.7 g

.

https://www.wago.com/global/material-specifications
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Kereskedelmi adatok
Product Group 7 (Push Wire Conn.)
eCl@ss 10.0 27-14-11-92
eCl@ss 9.0 27-14-11-92
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Csomagolási egység 50 (10) Stück
Csomagolás típusa Box
Származási ország DE
EAN/VTSZ 4050821101871
Vámtartifaszám 39269097900

.

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Hajózási tanúsítványok

Jóváhagyás Szabvány Tanúsítvány neve
DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd

EN 60998 TAE000015T

.

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 2273-500

.

Documentation

Additional Information
Technical Section pdf

2142.18 KB

.

Bid Text
2273-500

19.02.2019
xml
2.58 KB

2273-500
17.05.2017

doc
23.50 KB

ausschreiben.de
2273-500

.

https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_2273-500
https://www.wago.com/de/d/7125103
https://www.wago.com/de/d/2257823
https://www.wago.com/de/d/2257824
https://www.wago.com/de/d/ausschreiben_de_URLS_2273-500
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CAD data
2D/3D Models
2273-500

.

CAE data
EPLAN Data Portal
2273-500

WSCAD Universe
2273-500

ZUKEN Portal
2273-500

.

1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Jelölés

1.1.1.1 Jelölőszalag

Cikkszám: 210-834
Jelölőszalagok; tekercselve; 5 mm széles;
üres; Öntapadó; fehér

.

Szerelési útmutató

The mounting carrier is suitable for both
connector heights.

To adjust the mounting carrier, unlock the
latch via operating tool (5.5 mm blade) and
move the clamping slide to the required
width by rotating the tool.

The mounting carrier is suitable for both
connector widths and can be adjusted by
unlocking the latch via operating tool (5.5
mm blade) and moving the clamping slide
to the required width by rotating the tool.

The mounting carrier is suitable for both
connector widths.

.

CAD/CAE-Data

https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_2273-500
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_2273-500
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_2273-500
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_2273-500
https://www.wago.com/210-834
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