Betrouwbaar elektromotoren aansluiten in een handomdraai

MQ15 X Power
De krachtige compacte powerconnector
De nieuwe MQ15 X Power is een bijzonder compacte en krachtige
connector, die o. a. een betrouwbare aansluiting voor asynchrone
elektromotoren tot 7,5 kW bied. De X-Tec aansluittechniek garandeert een snelle en dichte montage in een handomdraai.

Snel, sterk, compact, flexibel
en betrouwbaar
	Snel aansluitsysteem voor de kortst mogelijke
montagetijd
	3 vermogenscontacten tot 16 A, 2 hulpcontacten
tot 10 A, PE
	Compacte bouwvorm ook bij grote aansluitdiameters
	Volledig omspoten en daardoor manipulatie veilig
	Geschikt voor de industriële omgeving door de
knik- en vibratiebeveiliging

Kabels in Top-Kwaliteit
vlam vertragend, olie- en

chemicaliën-bestendige PUR-kabel
toegelaten conform VDE, CSA en UL
Temperatuurbereik van -50 tot +80 °C
5 miljoen buig cycli

Energieverdeling

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aansprakelijkheid is
beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit.

Motorsturing
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Grote prestaties met compacte afmetingen
De hoge vermogensoverdracht (tot 16 A
continubelasting) bij een spanning van 630 V
AC/DC, opent een breed scala aan
mogelijkheden.

Compatibel voor alle motoren met een
klemmenkast
Met het MQ15 X Power chassisdeel kunnen
motoren naar een stekkerbare uitvoering worden
omgebouwd omdat elke motorklemmenkast
een genormeerde M20 aansluiting heeft. Via de
M20 x 1,5 schroefdraad wordt de connector
probleemloos aangesloten – zonder adapter en
speciale mechanische aanpassingen.

Dicht en betrouwbaar
Hard verzilverde contacten garanderen meer
dan 500 steekcycli De connectoren zijn
volledig omspoten en daardoor duurzaam
dicht conform beschermingsgraad IP67.

Minimalisatie van de installatietijd
De X-TEC-snelaansluittechniek verkort de
aansluittijd – een kwartslag is genoeg om
de MQ15 X schok- en trillingbestendig aan
te sluiten.

De MQ15 X Familie
Open kabeleinde
Omschrijving
1,0 m
2,0 m		
3,0 m
5,0 m
10,0 m
		
6-polig, 				
		
Female haaks
7000-P8131-P010100
7000-P8131-P010200
7000-P8131-P010300
7000-P8131-P010500
7000-P8131-P011000
					
		
6-polig, 				
		
Female recht
7000-P8121-P010100
7000-P8121-P010200
7000-P8121-P010300
7000-P8121-P010500
7000-P8121-P011000
					
		
6-polig, 				
		
Male recht
7000-P8101-P010100
7000-P8101-P010200
7000-P8101-P010300
7000-P8101-P010500
7000-P8101-P011000
									
Chassisdeel, open kabeleinde
Omschrijving
0,25 m
0,5 m		
1,0 m
		
6-polig, 				
		
Female recht
7000-P8191-P800025
7000-P8191-P800050
7000-P8191-P800100
					
		
6-polig, 				
		
Male recht
7000-P8181-P800025
7000-P8181-P800050
7000-P8181-P800100				

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aansprakelijkheid is
is
beperkt
grove
nalatigheid
voor
juistheid,
volledigheid
actualiteit. Art. Nr. 9871174
beperkt
tottot
grove
nalatigheid
voor
dede
juistheid,
volledigheid
enen
actualiteit.
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