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Wygl¹d urz¹dzenia mo¿e siê nieznacznie ró¿niæ od przedstawionego na zdjêciu.

Ergonomiczna
wtyczka
zasilaj¹ca

Uchwyt do
szafy 19

FA RACK

8 gniazd sieciowych z uziemieniem

FILTR

BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

SIECIOWYCH
Z UZIEMIENIEM
8 GNIAZD

UCHWYTY DO MOCOWANIA
W SZAFIE 19 (RACK)

OCHRONA
PRZECIWPRZEPIÊCIOWA

PODWIETLANY
WY£¥CZNIK

DOSTÊPNE D£UGOCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m

PRZECIWZAK£ÓCENIOWY

Filtr przeciwzak³óceniowy

Zw³oczny bezpiecznik
automatyczny
Podwietlany
wy³¹cznik
sieciowy

Uchwyt do
szafy 19

PODWIETLANY
WY£¥CZNIK SIECIOWY
ORAZ BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

8 GNIAZD
SIECIOWYCH 10/16A
Z UZIEMIENIEM

UCHWYTY
DO MOCOWANIA
W SZAFIE 19 (RACK)

22

acar S8 FA RACK to przewidziana do monta¿u w szafie
19 wersja urz¹dzenia z rodziny S8 o profesjonalnym profilu zastosowañ. Dysponuje 8 zabezpieczonymi gniazdami sieciowymi
z uziemieniem, wystarczaj¹cymi w wiêkszoci przypadków do
zasilenia wszystkich odbiorników zamontowanych w szafie 19.
Zastosowany filtr przeciwzak³óceniowy zwiêksza w znacznym
stopniu bezpieczeñstwo pod³¹czonych odbiorników, a automatyczny bezpiecznik pozwala w krótkim czasie przywróciæ system
do pracy. Trwa³a i sztywna obudowa z tworzywa samogasn¹cego spe³nia wszystkie wymagania stawiane przed urz¹dzeniami
o profesjonalnym zastosowaniu.

acar S8 FA RACK

Dane techniczne:*

Napiêcie znamionowe UN

230V

Czêstotliwoæ znamionowa

50Hz

Pr¹d znamionowy obci¹¿enia SIN
Pr¹d up³ywu

10A

Maksymalny pr¹d wy³adowczy iMAX
Bezpieczniki

6,5kA (L/N) - 8/20µs
jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zw³ocznej 10A/250V

T³umiennoæ zak³óceñ radioelektrycznych
System ochrony przeciwpora¿eniowej

ko³ki ochronne gniazd po³¹czone z przewodem ochronnym

Iloæ gniazd sieciowych
Wy³¹cznik

8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
dwutorowy wy³¹cznik podwietlany

Obudowa

z tworzywa sztucznego samogasn¹cego
445x54x55mm

< 0,5mA
Czas odpowiedzi uk³adu przeciwprzepiêciowego < 25ns
Napiêcie maksymalne UC
250V 50Hz
Poziom protekcji UP
£1,3kV
Znamionowy pr¹d wy³adowczy iN
2kA (L/N) - 8/20µs

Wymiary

£35dB

Ciê¿ar
0,73kg
*Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urz¹dzenia, wynikaj¹cych z postêpu technicznego.

URZ¥DZENIA FILTRUJ¥CO-ZABEZPIECZAJ¥CE
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