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u Pode ser adicionada a um kit da caixa do painel
MAP para aumentar o tempo de reserva

u Adequada para uma fonte de alimentação e 4
baterias de 40 Ah

O kit da caixa de alimentação MAP (ICP‑MAP0115)
contém uma caixa de alimentação MAP, um interruptor
de sabotagem para a caixa do painel MAP, um
conjunto de fechadura para caixa MAP, um bloco de
terminais AC MAP e um pacote de acessórios com
cabos de ligação. A caixa de alimentação MAP foi
concebida para alojar até duas baterias de 40 Ah e
12 Vdc.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE EN 55022, EN 50130-4, EN 6100-3-2,
EN 6100-3-3, EN 60950-1 MAP 5000
family

Peças incluídas

Qtd. Componente

1 Caixa de alimentação MAP

1 Pacote de acessórios
• 2 cabos para bus de dados Bosch (BDB) MAP,

extralongos (ICP‑MAP0135)
• 1 cabo de alimentação da bateria MAP, longo

• 1 cabo em anel para o jumper da bateria MAP
(ICP‑MAP0142)

• 1 interruptor de sabotagem para a caixa do painel
MAP (ICP‑MAP0050)

• 1 bloco de terminais AC MAP (ICP‑MAP0065)
• 1 conjunto de fechadura para caixa MAP

(ICP‑MAP0060)

1 Pacote de hardware
• 7 parafusos TORX (M4 x 8 mm, tipo A)

1 Documentação: modelo de instalação

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões em cm (A x L x P) 65.8 x 44.3 x 19.35

Peso em g 1566

Material 1,5 mm, aço laminado a frio

Cor Branco

Especificações ambientais

Classe de protecção IP30

Nível de segurança IK06



Classe ambiental II: EN50130-5, VdS 2110

Utilização Interior

Como encomendar

Kit da caixa de alimentação MAP
O kit contém uma caixa de alimentação MAP, um
interruptor de sabotagem para a caixa do painel MAP,
um conjunto de fechadura para caixa MAP, um bloco
de terminais AC MAP e um pacote de acessórios com
cabos de ligação.
N.º de encomenda ICP-MAP0115

Acessórios de hardware

Bloco de terminais AC MAP
Bloco de terminais para ligar a tensão de alimentação
à fonte de alimentação MAP de 150 W.
N.º de encomenda ICP-MAP0065

Conjunto de fechadura para caixa MAP
Fechadura, duas chaves e dois selos de garantia para
utilização na caixa do painel MAP, na caixa de
alimentação MAP ou na caixa de expansão MAP.
N.º de encomenda ICP-MAP0060

Interruptor de sabotagem para a caixa do painel MAP
É adequado para as caixas do painel e de alimentação
MAP.
N.º de encomenda ICP-MAP0050
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