Product data sheet
Characteristics

PTEL2

APC ProtectNet, protetor de picos autónomo
para linhas de telefone analógicas/DSL (2
linhas, 4 fios)

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. *Prices are indicative

Price*: 34.07 EUR

Visão geral
Prazo de entrega

Normalmente em stock

Geral
Equipamento fornecido

Manual do utilizador

Físico
Cor

Bege

Profundidade

2,8 Cm

Altura

10,3 Cm

Peso net

0,06 Kg

Largura

4,7 Cm

Saída
Número de tomadas de corrente de energia

0

Conformidades
Certificações do produto

UL na lista

Normas

UL 497A

Ambiental
Temperatura do ar ambiente para a operação

-15…45 °C

Humidade relativa

0…95 %

Temperatura ambiente para armazenamento

-15…45 °C

Humidade relativa de armazenamento

0…95 %

Protecção contra sobrecargas e filtragem
Linhas protegidas

3-6 RJ45

Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)

1 ns common mode

Peak current

0,15 KA common mode
0,2 KA normal mode

Data line protection

Proteção de Modem/Fax/DSL RJ45 (linha dupla de quatro fios)

28/nov/2021

1

Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs)

0,14 Kg

Pacote 1 Altura

10,4 Cm

Pacote 1 largura

9 Cm

Pacote 1 Comprimento

2,9 Cm

SCC14

10731304000430

Número de unidades no pacote 2

144

Peso do pacote 2

8,16 Kg

Número de unidades no pacote 3

750

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 contractual
Garantia

Product Life Status :

2

Reparação ou substituição 10 anos

Comercializado

