WAGO WINSTA® MIDI.
E-Installatie, stekerbaar installeren.

Bekabelingsysteem, stekers en verdelers 770-serie en bekabeling 771 serie.
Isolatiekosten zijn van polyamide, stroomrail van elektrolytisch koper en Cr-Ni-veerstaal.

Met het stekerbare bekabelingsysteem WINSTA® is het mogelijk om snel en flexibel een installatie op te bouwen. Wijzigingen kunnen eenvoudig worden aangebracht
door het loshalen of bijplaatsen van verbindingen.
De serie 770 bestaat uit componenten zoals stekers en verdelers, de 771 serie bestaat uit stekers met bekabeling in male-female male-open en female-open bekabeling
in verschillende lengten. De bekabeling is standaard uitgevoerd in PVC(H05VV-F) of Halogeenvrij (H05Z1Z1-F).

WINSTA® is eenvoudig te monteren en geeft grote tijdsbesparing ten opzichte van niet stekerbare installaties.
WINSTA® is 100% onderhoudsvrij en na demontage volledig herbruikbaar.
Tijdens het installeren is er geen restafval.

Nominale spanning 250 V/4 kV/3 IEC 60664, 2- en 3-polig en 400 V/6 kV/3 IEC 60664, 4- en 5-polig.
Nominale stroom max. 25 A, afhankelijk van aderdoorsnede.
Aansluitbare aderdoorsnede 0,5 mm2 t/m 2,5 mm2 massief, meeraderig en fijnaderig, 4 mm2 massief en fijnaderig.
WINSTA® serie 770 en 771 is 100% onderhoudsvrij overeenkomstig BS 5733:2010.
IEC 61535, LR, GL, DNV. Linect®: IEC 61984.

WINSTA® wordt geproduceerd in de fabriek in Sondershausen (Duitsland). Alle gebruikte grondstoffen zijn 100% recyclebaar.
Met warmteterugwininstallaties wordt de productiewarmte en warmte uit koelproces voor productiewater hergebruikt.
Er wordt ook gebruik gemaakt van warmte- en koudeoplsag in de bodem en van warmtepompen. De persoonslift leveren stroom vanuit de remenergie.
Regenwater wordt opgevangen voor het spoelen van toiletten en ten behoeve van beregening.
Met het ontwerp van gebouwen is rekening gehouden met de zonoriëntatie in relatie met energie, licht en warmte.
De 770-serie worden geleverd in kartonnen verpakking en de 771-serie in stevige kartonnen dozen.

2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen; 5.2 Flexibiliteit.

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.
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