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Descrição do produto
Descrição:

Função de medição por fase e tomadas que podem ser ativadas individualmente. Com
a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito
simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo
de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma
compacta facilita totalmente a montagem. Por ser equipada com relés biestáveis e um
display OLED, o consumo de energia da PDU é extremamente reduzido. Um servidor
web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de
terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além
de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de
gerenciamento e monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela
medição com exatidão de 1%.

Material:

Perfil em alumínio anodizado natural

Grau de proteção IP
segundo a norma
IEC 60 529:

IP 20

Descrição do produto
Tomadas:

16 x GB (tipo G, BS 1363) - Preto

Adequado para:

Tipo de caixa: TS IT
Altura: ≤ 1800 mm

Dimensões:

Largura: 44 mm
Profundidade: 85 mm
Comprimento: 1280 mm

Fontes de

Quantidade: 1
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alimentação:

Fases por fonte de alimentação: 1~

Comprimento do
cabo de ligação:

3m

Condições do
ambiente:

Temperatura de serviço: +0 °C...+45 °C
Temperatura de armazenamento: -25 °C...+70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação): 10 % - 95 %

Tipo de ligação
(elétrica):

UK

Corrente nominal
(máx.):

13 A

Embalagem:

1 unid.

Teor de cobre (kg /
unidade):

0

EAN:

4028177685093

Número da tarifa
alfandegária:

85366990

ETIM 7.0:

EC000330

ETIM 6.0:

EC000330

eCl@ss 8.0/8.1:

27142604

eCl@ss 6.0/6.1:

27142604

Descrição do produto:

#NV

Aprovações
Explicações:
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