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Adels AC166 GBUF/ 515 Connector voor stekerbaar installeren Contrasteker 5‐polig Female DALI
1805039
Bestelnummer:

1805039

Productcode:

165465P

EAN code:

4028012111046

Productgroep:

Connector voor stekerbaar installeren

Omschrijving:

Steker vlak, 5‐polig, 1,5 mm2 female, pastelblauw
trekontlasting DALI

Merk:

Adels

Serie:

Contrasteker 5‐polig

Type:

Female DALI

Kortingsgroep:

AD1

Conformiteitsverklaring
Het toepassen van het Adels‐Contact AC 166 G systeem in combinatie met het Wieland GST 18 systeem
voldoet volledig aan de veiligheidseisen conform de norm NEN 1010 / NEN‐EN‐IEC 61535. De
conformiteitsverklaring en onderliggende DEKRA testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar via
info@hemmink.nl of tel. 038‐4698205.
Al 20 jaar produceert de Duitse fabrikant Adels‐Contact de AC 166G range die volledig gecertificeerd is en
voldoet aan de strenge norm NEN61535 voor toestelverbindingstopcontacten bestemd voor aansluitingen in
vaste installaties. Het is een compleet pakket van snoeren, stekers en verdelers dat geschikt is voor stekerbaar
installeren. Denk hierbij aan stekkersystemen ‘G’ serie 3‐, 4‐ en 5‐polig, chassisdelen 3‐, 4‐ en 5‐polig, T‐
splitters en net‐ en verbindingssnoeren.
Meer weten over stekerbaar installeren? Bekijk onze pagina met artikelen, blogs, rekentool en nog meer.
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Nom. (meet)spanning (V)

250

Nom. (meet)stroom (A)

20

Aantal polen

5

Aansluitwijze

Schroefaansluiting

Uitvoering

Contrastekker (female)

Doorsnede aansluiting (soepel) (mm²)

0.5 ‐ 1.5

Doorsnede aansluiting (massieve ader) (mm²)

0.5 ‐ 1.5

Aantal aansluitingen per pool

1

Mechanische codering

Nee

Kleur codering/contactinzetstuk

Blauw/zwart

Type vergrendeling

Separate

Adels
Adels Contact levert onder andere aansluitsnoeren voor stekerbaar installeren. U kunt deze producten combineren met het
bestaande pakket JMV en Schnabl bevestigingsmaterialen. Daarnaast heeft Adels Contact ook steker‐, bevestigings‐ en
verbindingsmateriaal voor de verlichtingsindustrie in het leveringspakket.
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Hemmink B.V. is een moderne en professionele importeur van producten op het gebied van elektrotechniek, industrie, verlichting en HFC.
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Met trekontlasting

Ja

Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel 100
(°C)
Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting 100
(°C)
Materiaal behuizing

Polyamide (PA)

Halogeenvrij

Ja
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