Planilha de Produto
Características

LAEN22

CONTATO AUXILIAR INSTANTÂNEO
FRONTAL 2NA+2NF PARA LC1E LAEN22

Linha

EasyPact

Nome abreviado do
dispositivo

Laen

Tipo de produto ou
componente

Bloco de contato auxiliar

Aplicação do dispositivo

Sinalização

Cor

Cinza (RAL 7011)

Complementar
Compatibilidade da linha

EasyPact TVS LC1E

Local de montagem

Frontal

Funcionamento dos contatos auxiliares

Instantâneo

Composição de contatos de polos

2 NA + 2 NF

[Ui] tensão de isolamento nominal

690 V - para circuito de controle conforme IEC 60947-5-1

[Ue] tensão de operação nominal

<= 690 V

[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional

8 A (a 60 °C)

Capacidade de fechamento nominal Irms

140 A CA conforme IEC 60947-5-1

[Icw] corrente nominal de curta duração admissível

100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms

Tipo de proteção

Fusível gG 10 A

Durabilidade mecânica

10 Mciclos

Corrente de comutação mínima

5 mA

Minimum switching voltage

17 V

Tempo não sobreposto

1,5 Ms na energização sem sobreposição entre contactos NF e NA
1,5 ms na desenergização sem sobreposição entre contactos NF e NA

Resistência de isolamento

> 10 MOhm

Conexões - terminais

Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1 mm² - diâmetro externo: 6 mm rigidez do cabo: sólido ou flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1 mm² - diâmetro externo: 6 mm rigidez do cabo: sólido ou flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 2,5 mm² - diâmetro externo: 6 mm rigidez do cabo: sólido ou flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 2,5 mm² - diâmetro externo: 6 mm rigidez do cabo: sólido ou flexível Sem a extremidade do cabo

Peso líquido

0,06 kg

Meio ambiente
Característica do ambiente da aplicação

Ambiente padrão

Normas

IEC 60947-5-1

Certificações do produto

GOST

Grau de proteção IP

IP20 conforme IEC 60529

Tratamento de proteção

TH conforme IEC 60068

Temperatura ambiente para funcionamento

-5…55 °C

Temperatura ambiente para armazenamento

-60…80 °C

Altitude de funcionamento

3000 m Sem redução de valor
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A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Principal

Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1

PCE

Número de unidades no pacote 1

1

Peso do pacote 1

61,0 g

Pacote 1 Altura

4,3 cm

Pacote 1 largura

6,9 cm

Pacote 1 Comprimento

7,2 cm

Unidade de pacote tipo 2

S02

Número de unidades no pacote 2

72

Peso do pacote 2

4,71 kg

Pacote 2 Altura

15,0 cm

Largura do pacote 2

30,0 cm

Comprimento do pacote 2

40,0 cm

Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS da EU

Garantia contratual
Garantia

2

18 meses

Declaração

