
Chave fim de curso
E 12 WHK - 5m
Número de item: 1044605 (número de item antigo: 12718907)

Características dos produtos
• Invólucro metálico
• Ação rápida, contato reversível com ruptura simples
• Adequado para montagem in-line
• Com cabo preformado
• Atuador: Alavanca c/ roldana e colar WHK
• Velocidade de atuação max. 0.5 m/s com um ãngulo de

atuação vertical de 40°
• Atuação apenas possivel pela direita
• Movimento livre do atuador pela esquerda
• Roldana metálica
• Colar de vedação p/ proteção contra penetração de pó

Notas
• O atuador pode ser posicionado a 180° sob pedido
• Rolete plástico disponível sob pedido

Desenho com dimensões

Dados técnicos
Normas aplicáveis

EN 60947-5-1
Invólucro

alumínio fundido sob pressão, pintadas com tinta em pó
Grau de proteção

IP67 (IEC/EN 60529)
Material dos contatos

prata
Elementos de comutação

1 contato reversível com ruptura simples, tipo C
Sistema de comutação

ação rápida
Conexão

cabo H05VV-F
Seção máx. cabo

4 x 0,75 mm²
Comprimento do condutor

5 m

Dimensionamento para manter impulsos com voltagem
estável Uimp

4 kV
Dimensionamento do isolamento para a voltagem de
operação Ui

250 V
Corrente térmica convencional Ithe

5 A
Categoria de utilização

AC-15; DC-13
Dimensionamento da tensão/voltagem de operação Ie/Ue

5 A/250 VAC; 0,16 A/230 VDC
Proteção contra curto circuito

fusível 5 A gG/gN
Durabilidade mecânica

> 1 milhão de operações
Frequéncia de comutação

máx. 1800/h

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.
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Chave fim de curso
E 12 WHK - 5m
Número de item: 1044605 (número de item antigo: 12718907)

Dados técnicos (continua)
Temperatura ambiente

‒20 °C … +75 °C
Certificado

Ö ]

Peso
480 g

Diagrama das comutações Diagrama dos contatos

BN 2
GY 1

BK 4
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