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1. Przeznaczenie: 

 
Obudowa AWO686 przeznaczona do kontrolerów Kantech KT1-PCB przy zasilaniu ze switcha POE. 
 

 

 
2. Montaż:  

 
Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie          

(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje niskonapięciowe. 

Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza 
(RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C. 

 
 
 

3. Parametry techniczne:       
                      

 
PARAMETRY  TECHNICZNE 

 
 

Zabezpieczenie antysabotażowe 1x – otwarcie obudowy 

Obciążalność wyjścia TAMPER- max 500mA@50VDC 

Obudowa: IP IP 20 

Temperatura pracy -10ºC÷40ºC 

Wilgotność względna  RH – max. 90 [%] 

Wymiary zewnętrzne obudowy 
Wymiary zewnętrzne czołówki 

W=235, H2=210, D+D1=90+8 [+/- 2mm] 
W1=240, H1=215 [+/- 2mm] 

Wykonanie 
Blacha DC01, grubość: 0,7mm 
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Kolor: RAL 9003 

Zastosowanie Do wewnątrz 

Waga netto                             ~ 1.15  [kg] 

Waga brutto ~ 1.25  [kg] 
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OZNAKOWANIE WEEE 
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi 

domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. 

W Polsce zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi 
odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego 

produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez 
sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. 

Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają 
negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 
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