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 2. Provozní podmínky

4. Celkové a montážní rozměry (mm)
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NX8 Consumer Unit (Body)

Consumer Unit

A
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1. Obecně

2.1 The window of the consumer unit is designed with novel 

appearance and convenient operation. Open and close 

operation is flexible, and self-locking at the open status;

2.2 Inside the product, there is a neon indicator light to indicate 

status of power supply; having a  elegant appearance and 

clear indication;

2.3 The interiorly mounted MCBs are all in compliance with 

relative IEC standards, 9mm modularized electric 

components are applicable, as well; 

2.4 On request, various circuit combinations  can be assembled; 

and the mounting capacity of the product units can be taken 

to 5~24 units;

2.5 Convenient and reliable operation, having exposed handle, 

and all  live parts to be mounted inside the wall box ;  

2.6 The consumer unit is designed with internal terminal blocks 

for connection of neutral line and protective grounding wire.

2.7 The enclosure of the unit is made of plastic material with  

metal structure.

1.1 Electric ratings: up to 100A, 230V, AC50/60Hz;

1.2 No. Of mounted units: 5, 8, 12, 15, 20, 24;

1.3 On-load current (A): 100/1-phase; 

1.4 Protection degree: IP30;

1.5 Standard: IEC61439-3(EN60670-24)

2. Features

1. General
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1.1 Elektrická data: 230V, AC50/60Hz

1.2 Jmenovité izolační napětí Ui: 500V

1.3 Krytí: IP20

1.4 Jmenovitý provozní proud: ≤20mA

1.5 Životnost: LED≥30000h

1.6 Norma: IEC/EN 60947-5-1

2.1 Teplota okolí: -5°C ~ +40°C, Průměrná teplota za 24h 
       nepřekročila + 35°C

2.2 Nadmořská výška: ≤2000m

2.3 Atmosférické podmínky:
      Relativní vlhkost nesmí překročit 50% při maximální 
      teplotě +40°C, vyšší vlhkost je přípustná při nižších 
      teplotách. 
      Např. relativní vlhkost může být 90% při +20°C, 
      speciální opatření musí být přijata v případě srážení 
      vlhkosti.

2.4 Montážní kategorie: II, III

2.5 Stupeň znečištění: II

2.6 Montážní mód: TH35-7.5 standardní lišta, 
       odchylka naklonění nesmí překročit 5°

2Plocha průřezu vodiče musí být 1.0mm  a utahovací 
moment je 0.8Nm
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