Technický list
Specifikace

Sada napájecích šňůr (po 6 ks),
aretace, C19 na C20, 0,6 m

Přehled
Představení

S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit
napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze
tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k
dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000
nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují
pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.

Dodací lhůta

Obvykle na skladě

Základní popis
Input Connection Type

IEC 60320 C20

Délka kabelu

0,61 m

Počet kabelů

6

Fyzický
Barva

Černá

Výška

30 cm

Šířka

6 cm

Hloubka

6,5 cm

Hmotnost přístroje

1,12 kg

Mounting preference

No preference

Montážní režim

Not rack-mountable

Vstup
Max line current

16 A

Input current limits

16 A

Výstup
Maximální celkový odběr proudu
připadající na jednu fázi

16 A

Number of power socket outlets

1 IEC 60320 C19

Délka přívodního kabelu

0,61 m

Vyhovuje normám
Certiﬁkace výrobku

6.10.2022

CCC

1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

AP8712S

CSA
PSE
UL listed
VDE

Okolní
Provozní teplota

0…75 °C

Relativní vlhkost

20…80 %

Pracovní nadmořská výška

0...10000 ft

Teplota okolí pro uskladnění

-25…75 °C

Relativní vlhkost při uskladnění

20…80 %

Nadmořská výška pro
skladování

0,00…15240,00 m

Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)

1,12 kg

Výška balení 1

30 cm

Šířka balení 1

6 cm

Délka balení 1

6,5 cm

SCC14

10731304279683

Počet výrobků v balení 3

390

Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky

Green Premium produkt

Nařízení REACh

Deklarace REACh

Směrnice EU RoHS

V souladu

Neobsahuje olovo

Ano

Informace o životním prostředí

Environmentální profil produktu

Životní cyklus

Informace o ukončení životnosti

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se
nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Take-back

Take-back program available

Deklarace EU RoHS

Záruční lhůta
Záruka

2

2 roky na opravu nebo výměnu
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