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الخلفية للتثبيت في السطح مع  FAA-500-SB-Hعلبة
.مانع التسرب للغرف الرطبة

المواصفات الفنية
الخلفية للتثبيت في السطح مع مانع التسرب للغرف  FAA-500-SB-Hعلبة
.الرطبة
) (PC-FRمتعدد تركيبات الكربونات
) (RAL 9003أبيض

الغطاء
 المواد -اللون

 82مم 150 xممØ

الأبعاد

تقريباً  225غرام  330 /غرام )بدون  /مع
)العلبة

الوزن

وللتطبيقات الخاصة حيث لا يمكن تمديد وتثبيت مكشاف السلسلة 500
ومكشاف السلسلة  520في السطح بشكل يتساوى مع السطح ،تتوفر علب
.خلفية للتثبيت في السطح
وتستخدم كبديل عن العلبة الخلفية للتثبيت في السطح .وقد تم تصميم العلب
الخلفية للتثبيت في السقف لتستخدم مع كبل التغذية المثبت على السطح
.وكبل التغذية الذي يتم تمديده وتثبيته مع أنابيب لحماية الكبل
على كمية إضافية من المواد المانعة للتسرب  FAA-500-SB-Hيحتوي
.للغرف الرطبة

الوظائف
معلومات طلب المنتج
FAA-500-SB-H

الخلفية للتثبيت في  FAA-500-SB-Hعلبة
.السطح مع مانع التسرب للغرف الرطبة

تكون مداخل كبل التغذية المثبت على السطح مثقوبة مسبقاً .يتوفر لكبل
:التغذية الذي يتم تمديده وتثبيته مدخلان في القاعدة

•
•

كل واحد  20مم ) 0.75إنش( للبراغي بحجم  13.5بيكوغرام
''كل واحد  25مم ) 1.0إنش( للأنابيب بحجم 3/4
مع كبل التغذية بواسطة البراغي بحجم  13.5بيكوغرام ،يمكن استخدام
.الكبلات التي يصل قطرها إلى 1.2سم

.وتثبت القاعدة بواسطة براغي في أربعة أماكن للربط

www.boschsecurity.com
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