Product data sheet
Characteristics

AP9823

Cabo de Comunicações de Sinalização Básica
UNIX UPS

Estado comercial

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.

Aviso de fim de venda : FEV 23, 2021

i Aviso de fim de venda
Visão geral
Prazo de entrega

Normalmente em stock

Físico
Conector B

SUB-D 9 macho Sinal Simples

Altura

22,9 Cm

Comprimento do cabo

2,00 M

Conector A

SUB-D 9 fêmea Sinal Simples

Profundidade

5,1 Cm

Localização de montagem montagem

Frontal

Peso do Produto

0,45 Kg

Largura

10,2 Cm

Saída
Número de porta

1

Ambiente
Humidade relativa de armazenamento

0…95 %

Altitude de armazenamento

0,00…15240,00 M

Temperatura do ar ambiente para a operação

0…45 °C

Humidade relativa

0…95 %

Altitude de Funcionamento

0...10000 ft

Temperatura ambiente para armazenamento

-15…45 °C

Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs)

0,45 Kg

Pacote 1 Altura

22,9 Cm

Pacote 1 largura

10,2 Cm

Pacote 1 Comprimento

5,1 Cm

9/mar/2021

1

Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
WEEE

Conforme

Declaração RoHS Da EU

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentorde lixo.

Garantia contratual
Garantia

Product Life Status :

2

2 anos para reparação ou substituição

Fim da comercialização

