ficha técnica do produto

BLRCS020A024B40

Características

CAPACITOR EASYCAN 2.2KVAR 380V 60HZ 3F

principal
Linha de produto

EasyCan

Tipo de produto ou componente Capacitor
Frequência da rede

50/60 Hz

Nome da série

EasyCan

Conteúdo harmônico rede

<= 10%

Tensão máxima admissível

1,1 x Un 8 horas sobre 24 horas

[Imp] corrente máxima
permanente

1.5 x In

Tensão nominal

380...415 V CA 50/60 Hz

As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais e / ou características técnicas do desempenho dos produtos.
A intenção desse documento não é substituir e não deve ser usado para determinar a adequação ou confiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário ou integrador realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
Nem a Schneider Electric, nem qualquer uma de suas filiais ou subsidiárias devem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Classificação da potência reativa 380 V - 50 Hz: 1.8 kvar
380 V - 60 Hz: 2.2 kvar
400 V - 50 Hz: 2 kvar
400 V - 60 Hz: 2.4 kvar
415 V - 50 Hz: 2.2 kvar
415 V - 60 Hz: 2.6 kvar

Complementar
Perdas dielétricas

<0,2 W / kvar

Perdas de potência

< 0,5 W/kVAr

Tolerância de capacidade

- 5% a 10%

Teste de tensão

2,15 x Un CA (between terminals for 10 s)
<= 660 V - 3 kV CA (between terminal and container for 10 s)
>= 660 V - 6 kV CA (between terminal and container for 10 s)

Corrente de partida

200 x In

Comutação de operação por ano

<= 5000

Vida útil em horas

<= 100000 H

Material dieléctrico

Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy,

Material de impregnação

Non-PCB soft PUR resin
Biodegradable

Tipo de instalação

Instalação interior

Conexões - terminais

Double Faston terminal

Modo de montagem

Vertical

Diâmetro

50 mm

Altura

245 mm

Peso do produto

0.7 kg

Ambiente
padrões

IEC 60831-1
IEC 60831-2

grau de proteção IP

IP20

altitude de funcionamento

2000 m

classe de temperatura

D

temperatura ambiente do ar para funcionamento

-25...55 °C

umidade relativa

95 %

Oferta sustentável
Status de oferta sustentável

Produto Green Premium

RoHS

Conforme - from 1236 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Reference not containing SVHC above the threshold
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Perfil ambiental do produto

Disponível

Instruções sobre final de vida de produto

Disponível

Contractual warranty
Período

18 meses
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