Connecting technology products
Connector Box
		

Leuchtenanschlußdose
Scatola di Derivazione

Lampett Box

EN 60998-2-1 CE

HE252

Torque:

Recommended 0,4 Nm
Max. 0,5 Nm

Stripping Length
Skalning
Abisolierlänge
7 mm

HE252-A
HE252

HE252-R

TECHNICAL DATA TEKNISKA DATA TECHNISCHE ANGABEN Approvals Godkännanden Genehmigungen

Voltage
Märkspänning
Nennspannung

Insert hole size
Inläggshål diameter
Anschlussgrösse

Cable size
Area
Nennquerschnitt

250 V
Current
Märkström
Nennstrom

3,0 mm
Working temperature
Arbetstemperatur
Dauertemperatur

2 x 1,5 mm2
Mässing förtent
Stål blåkromatiserad
NEMKO
Insulation material
Klemmkörper
Schraube M3
DEMKO
Isolationsmaterial
Messing verzinnt
Stahl blauchromatiert CE		
Isoliermaterial					

110° C

PA 6.6		

10 A

Insert
Tinned Brass
Hylsa

Screw M3
Steel bluechromated
Skruv M3

HE252			
SEMKO
FI		

Designed to meet the Class 2 security regulations for fixed mountings in light fittings class 0 and 2. The Box HE252-R is designed for mounting onto
a10 mm tube. The box incorporates an integral protection for the cable against damage by chaffing on the tube and fatigue through overbending
the cable. The connector box is equipped with separate cable strain relief units and supplied with 6 self-tapping Phillips panhead cross combination
screws. It can also be supplied in a design HE252-A with an elongated hole for mounting onto a 10 mm square thread lighting tube. A third and additional design of this article is available with a solid back HE252.
Lampettboxen är avsedd för friliggande montage och fast montage i ljusarmaturer Klass 0 och 2. Lampettboxen i version ett & två är konstruerad
för montering på 10 mm´s rör med eller utan fas. HE252 är utrustad med skavskydd för kabeln då den viks över rörkanten. Det ingår separata
dragavlastningar och självgängande skruv med kombinerat normal-krysspårshuvud. Denna box finns även i utförande med slät botten för friliggande
montage. HE252 finns i 3 utföranden: HE252 utan monterinshål i mitten, HE252-R som har ett 10 mm runt hål i mitten utrustad med skavskyddskaplsel
och HE252-A som har ett 10 mm fasat hål i mitten utrustad med skavskyddskaplsel.
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