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EGENSKAPER

• Unik ”Plug & Play installation

• Total flexibilitet i val av bryt-
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INSTALLATION

MCP3A-R000FF-01IS och WCP3A-

R000FF-01IS ansluts via en

MTL5561 Zenerbarriär för att 
standarder och 

åde brytglas och 
nvändas.

säkerställa korrekt drift.

Monteringsdetaljer och installations-

instruktioner medföljer varje

enhet.
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SPECIFIKATIONER

• Dimensioner:

ARTIKL

• Elektriska data:

• Dimensioner:
Höjd: 93 mm
Bredd: 89 mm
Djup: ca 60 mm inkl. monteringsram

Art. Nr.

MCP3A-R0

WCP3A-R0

PS200

MTL5561

Max. driftspänning: 30VDC
Strömförbrukning: 500 mA

Temperaturområde: - 30°C - +70°C
Luftfuktighet: 0% - 95% relativ 
fuktighet. Ej kondenserande
IP klass: 24D

• Miljö begränsningar:
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LAR

Beskrivning

000FF-01IS Ex klassad, konventionell larmknapp.

000FF-01IS Ex klassad, konventionell vattentät, 
larmknapp.

Transparant lock (beställes separat)

Zenerbarriär (beställes separat)


