
Parametry techniczne   from   31.10.2012

Numer katalogowy
wyrobu:

257-401

Opis wyrobu: z³¹czka do p³ytek drukowanych 2 piny lutownicze w torze 1-
tor. raster 5/5,08 mm/0,2 in dŸwignie zwalniaj¹ce przewód proste

Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

iloœæ sztuk w opakowaniu 500 5*100 szt.

RoHS compliant

Grupa wyrobów 4 (z³¹czki do p³ytek drukowanych i z³¹czki
przepustowe) 

ciê¿ar 1,245 g

kolor szary 

liczba miejsc do pod³¹czania przewodów 1 

liczba potencja³ów 1 

liczba torów 1 

wysokoœæ [mm] 20,4 mm

wysokoœæ [inch] 0,803 in

szerokoœæ [mm] 5 mm

szerokoœæ  [inch] 0,197 in

g³êbokoœæ [mm] 14,2 mm

g³êbokoœæ [inch] 0,559 in

raster  [mm] 5 mm

raster [mm] 5,08 mm

raster [inch] 0,197 in

raster [inch] 0,2 in

dane znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1 
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kategoria przepiêæ EN I III 

strefa zabrudzeniowa 2 

napiêcie znamionowe wg EN 320 V

znamionowe napiêcie udarowe 4 kV

pr¹d znamionowy wg EN 24 A
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kategoria przepiêæ EN II II 

strefa zabrudzeniowa 2 

napiêcie znamionowe wg EN 630 V

znamionowe napiêcie udarowe 4 kV

pr¹d znamionowy wg EN 24 A

kategoria przepiêæ EN III III 

strefa zabrudzeniowa 3 

napiêcie znamionowe EN 250 V

znamionowe napiêcie udarowe 4 kV

pr¹d nominalny 24 A

rodzaj zacisku zacisk CAGE CLAMP® 

przekrój  [mm2] 0,08 - 2,5 mm2

rodzaj przewodu jednodrutowy 

przekrój[mm2] 0,08 - 2,5 mm2

rodzaj przewodu linkowy 

przekrój  [mm2] 0,25 - 1,5 mm2

rodzaj przewodu linkowy (z tulejk¹ przewodow¹ z ko³nierzem) 

przekrój [mm2] 0,25 - 1,5 mm2

rodzaj przewodu linkowy (z tulejk¹ przewodow¹ bez ko³nierza) 

przekrój [AWG] 28 - 12 AWG

d³. odizolowania przewodu od [mm] 5 mm

d³. odizolowania przewodu do [mm] 6 mm
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d³. odizolowania przewodu od [inch] 0,2 in

d³. odizolowania przewodu do [inch] 0,24 in

podejœcie przewodem do p³ytki drukowanej (k¹t) 0 °

d³ugoœæ pinu lutowniczego [mm] 4 mm

szerokoœæ pinu lutowniczego A [mm] 0,7 mm

szerokoœæ pinu lutowniczego B [mm] 0,7 mm

œrednica wierconego otworu [mm] 1,1 mm

tolerancja œrednicy wierconego otworu [mm] 0,1 mm

grupa materia³u izolacyjnego I 

materia³ izolacyjny PA 6.6 

odpornoœæ temperaturowa -60 °C do +105 °C 

klasa palnoœci zgodnie z UL 94 V0 

materia³ sprê¿yny zaciskowej chromonikowa stali sprê¿ynuj¹ca (CrNi) 

materia³ styków miedŸ elektrolityczna (Ecu) 

powierzchnia styku cynowany 
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Numer katalogowy Jednostka
certyfikuj¹ca

Nr certyfikatu Napiêcie
[V]

Pr¹d  [A] Przekrój przewodu  [
mm&#178; ]

257-401 ABS 04-HG469925/1-PDA 500/250 16 0,5-2,5

257-401 BV 11915/A0 500/250 16 0,08-2,5

257-401 CCA NL6250 250 24 0,08-2,5

257-401 CSA 18677-45 300 15 28-12

257-401 DNV E-9215 500/250 16 0,08-2,5

257-401 GL 17296-00HH 500/250 16 0,5-2,5

257-401 KEMA 2110204.04 250 24 0,5-2,5

257-401 RMR 11130002 250 16 0,5-2,5

257-401 UR E45172 300 15 28-12

Przeszukiwanie wg: Jednostka certyfikuj¹c¹ - Numer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametró
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