M-OKTA
speciální mechanické provedení prvkù
pro inteligentní instalace
montá prvkù do elektroinstalaèních rozvodù
monost umístìní do kulatých rozvodných krabic
pod omítku nebo na lity
monost upevnìní i na lity DIN35
V tomto provedení jsou dodávány nìkteré typy periferií k systému MICROPEL.
Pouzdro je ze samozháivého materiálu vyhovujícího specifikaci UL94-V0 a je
uzpùsobeno pro umístìní do klasických instalaèních krabièek pod omítku, nebo i jiných. Instalaèní krabice musí mít minimální prùmìr alespoò 65mm. Pouzdro M-OKTA má støedový otvor,
lze jej tedy umístit i do krabic s víèkem se støedovým trnem.
Periferie v pouzdøe M-OKTA je moné pøipevnit i na lity DIN-35mm pomocí speciálního montáního dráku M-SUP35 (pøipevòuje se k pouzdru jedním roubem do støedového otvoru). Lze je tedy vyuít i v rozvadìèích napø. pro doplnìní nìkolika chybìjících
vstupù nebo výstupù v systému.
Ve spodní èásti pouzdra je 4-svorková odnímatelná výsuvná svorkovnice s pøipojením napájení (12-30V DC) a komunikaèní linky RS485. V horní èásti jsou vyvedeny vstupy/výstupy a to podle typu buï na svorkovnici nebo jsou vytaeny rovnou z pouzdra ve formì
kabelových vývodù s délkou zhruba 60-70mm. Tyto pøímé vývody se mohou roubovat buï
do samostatných svorkovnic (pøi pouití v rozvadìèích), nebo se mohou zapojovat do elektroinstalace pomocí nástrèných pruinových svorek.

Montá na litu DIN 35mm
K prvkùm v pouzdøe M-OKTA je moné pøiobjednat drák M-SUP35, který je mono
støedovým roubem M6 pøipevnit k pouzdru a slouí jako úchyt na lity DIN35. Manipulace s
drákem je jednoduchá, na spodní stranì dráku je pruný element. Tahem vzhùru a
následným odklonìním hoøejí èásti krabièky od lity smìrem k sobì se provádí sejmutí z
lity, nasazení na litu se provádí naopak nejprve zaklesnutím spodní èásti na litu, pak tahem
nahoru a dojde i k zaklesnutí horní èásti.
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Drák M-SUP35 a jeho pouití:

Rozmìrový výkres:

M-OKTA - mechanické provedení prvkù pro inteligentní instalace
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