
RACK ELOSZTÓSOROK
Elosztósorok rack
rendszerekhez

Az elosztósorok lehetővé teszik az UPS kimene-
tén rendelkezésre álló áramellátás több fog-
yasztó számára, csatlakozóaljzatokon keresztül 
történő elosztását. Különböző típusú elosztóso-
rok állnak rendelkezésre, a berendezések csat-
lakoztatásához választási lehetőséget biztosít-
va az IEC320 C13, illetve az IEC320 C19 szerinti 
földelt csatlakozóaljzatok között. A csatla-
kozóaljzatok típustól függően központilag, vagy 
páronként túlterhelés-védelemmel vannak el-
látva. A csatlakozási lehetőségek a kiválasztási 
kritériumok meghatározásának hatékony esz-
közét kínálják az előírt kikapcsolási feltételek 
teljesítéséhez. 

Az elosztósorok aktuális üzemállapotát LED-ek 
jelzik.

A dugaszolható rögzítőelemeknek köszön-
hetően az elosztósorok a szabványos rack sze-
krényekbe könnyen és rugalmasan beszerel-
hetők. A kényelmes felszerelhetőség érdekében 
a rögzítőelemek asztali használat esetén el-
távolíthatók. Az elosztósorok kiváló merevséget 
és tartósságot biztosító, robusztus kivitelű 
alumínium tokozással készülnek.

Jellemző alkalmazások
• Informatikai helyiségek
• Kisméretű irodák

• Moduláris felépítés
• Csatlakozóaljzat típusok választéka
• Mikro-biztosító a tápáramkörben kigészitő 
védelem céljából
• Kiemelkedő minőségű alumínium tokozás
• Rugalmas telepítési lehetőségek
• 1 m hosszú csatlakozókábel

•  Költséghatékony energiaelosztás 
•  Helytakarékosság 
•  Kényelmes és rugalmas kialakítás 
•  Egyszerűbb karbantartás 

ELŐNYÖK JELLEMZŐK
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AEG Power Solutions
Approach your local AEG Power Solutions representative for further support. Contact details can be found on: www.aegps.com

PDU 10-1 PDU 10-2 PDU 16-1 PDU 16-2

Kompatibilitás Protect alpha, Protect A, Protect B, Protect NAS, Protect B PRO,
Protect C 1000, Protect C 2000, Protect C 3000, Protect D 1000,
Protect D 1500, Protect D 2000, Protect D 3000, Protect D 6000,

MBS 2000 és MBS 3000

Protect B PRO 3000, Protect C 3000, Protect D 3000,
Protect D 6000, Protect D 10000 és MBS 3000

Bemenő feszültség 230 VAC, 50/60 Hz

Bemeneti csatlakozó IEC320 C14 (10 A) IEC320 C20 (16 A)

Kimeneti csatlakozó 6 db IEC320 C13 (10 A) 6 db földelt csatlakozóaljzat 4 db IEC320 C13 (10 A) 3 db földelt csatlakozóaljzat

Páronként védve Központilag védve Páronként védve

3 db IEC320 C19 (16 A) 3 db IEC320 C19 (16 A)

Méretek, (szé x ma x mé) 483 mm (429 mm rögzítőelemek nélkül) x 44 mm (1 U) x 44 mm

Súly 0.7 kg

Cikkszám 600 000 6829 600 000 6831 600 000 6830 600 000 6832

Műszaki adatok

AEG Power Solutions
További információkért kérjük, forduljon az AEG Power Solutions helyi képviseletéhez, melynek elérhetősége az alábbi linken található: www.aegps.com
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