Characteristics

ACF504

Tabuleiro de Ventilação para Teto 208/230
VCA 50/60 HZ para Armários NetShelter
SX com 750 mm de Largura x 1070 mm de
Profundidade

Visão geral
Apresentação

O tabuleiro de ventilação do bastidor é uma solução de baixo custo, que ajudana remoção do calor de uma estrutura Netshelter. O sistema instala-se facilmente na parte superior da estrutura e expele o calor a partir do tecto do bastidor. As estruturas montadas na parede possuem também a opção adicional de instalar os sistemas de tabuleiro de ventilação do bastidor na base do bastidor. Os tabuleiros de ventilação estão concebidos para promover o fluxo de ar de baixo paracima, dentro da estrutura.

Prazo de entrega

Normalmente em stock

Geral
Equipamento fornecido

Manual de instalação

Físico
Cor

Preto

Profundidade

89,3 Cm

Altura

6 Cm

Peso do Produto

10,23 Kg

Largura

72,4 Cm

Entrada
Frequência da rede

50/60 Hz

Tensão de entrada

208 V
230 V

Plug standard

IEC 60320 C14
Schuko CEE 7/7P
BS1363A Britânica

Conformidades
Certificações do produto

PSE

Normas

CSA C22.2 N º 60950
UL 60950
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Product data sheet

Ambiente
Fluxo de ar

207,66 L/S

Nível acústico

62 dBA

Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs)

14 Kg

Pacote 1 Altura

16,5 Cm

Pacote 1 largura

91,4 Cm

Pacote 1 Comprimento

99,1 Cm

Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
REACh sem SVHC
Diretiva RoHS da UE

Declaração REACh
Sim
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS da EU

Garantia contratual
Garantia

Product Life Status :

2

2 anos para reparação ou substituição

Comercializado

Declaração-

