Product data sheet
Characteristics

SYBT5

Symmetra LX da APC, Módulo de Baterias

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*: 734.19 EUR

Visão geral
Apresentação

Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

Prazo de entrega

Normalmente em stock

Geral
Equipamento fornecido

Manual de instalação

Físico
Profundidade

54,6 Cm

Altura

14 Cm

Peso net

29,1 Kg

Número de unidade de bastidor

0U

Largura

21 Cm

Conformidades
Certificações do produto

CSA

Normas

UL 1778

Ambiental
Temperatura do ar ambiente para a operação

0…40 °C

Altitude de funcionamento

0...10000 ft

Humidade relativa

0…95 %

Temperatura ambiente para armazenamento

-15…45 °C

Altitude de armazenamento

0,00…4572,00 M

Humidade relativa de armazenamento

0…95 %

Baterias & Autonomia
Disposição das baterias

Bateria interna

Blocos de baterias por "string"

10

Ranhuras da bateria vazias

0

Baterias pré-instaladas

0

Montagem do dispositivo

Pack de bateria fechado

Battery voltage

120 V
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1

Tipo de bateria

Bateria de chumbo-ácido

Quantidade de RBC&#153;

1

Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs)

32,28 Kg

Pacote 1 Altura

38,5 Cm

Pacote 1 largura

28,6 Cm

Pacote 1 Comprimento

75 Cm

Número de unidades no pacote 3

12

Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Take-back

Produto Green Premium
Declaração REACh
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS da EU
Take-back program available

Garantia contractual
Garantia

Product Life Status :

2

2 anos para reparação ou substituição

Comercializado

Declaração-

