Fişă tehnică produs

ALB46345N

Caracteristici

Caracteristici Principale
Gama de produse

Altira

Tip produs sau componenta

Priza de date

Prezentare dispozitiv

Mecanism

Tip manta cablu

STP

Tip mufa de date

RJ45 category 5e

Informatii suplimentare dispozitiv Suport de eticheta cu eticheta
de conectare
Obturator retractabil
Tenta de culoare placa de
acoperire

Aluminiu

Montare dispozitiv de conectare

Incastrat

Destinatie produs

Altira fixing frame

Compatibilitate gama

OptiLine 45

Număr priză

1

Organizarea cablurilor

Pereche torsadata si ecranata

Protocol port de comunicare

PoE+ (Power over Ethernet)

Numar de module

2 module

Mod de fixare

Clipsare

Tratamentul suprafeţei

Netratat

Conexiuni - borne

Borne cu autocuratire

Compatibilitate produs

Actassi s-one

Înălţime

45 mm

Lăţime

45 mm

Adâncime

45 mm

Informaţiile oferite în această documentaţie conţin descrieri generale şi caracteristici tehnice legate de produsele prezentate.
Această documentaţie nu este un substitut pentru şi nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea şi fiabilitatea acestor produse în aplicaţiile specifice ale clienţilor.
Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea şi testarea produselor pentru utilizarea în aplicaţiile specifice.
Schneider Electric Industries SAS şi filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebuinţarea greşită a informaţiilor conţinute în această documentaţie.

Complementare

Mediu
Standarde

Conform cu directiva RoHS
SR EN 60529
EN 62262
ISO/IEC 11801 Ed.2.2 : 2011
IEC 60603-7-1 : 2010

Grad de protectie IK

IK02

Grad de protectie IP

IP20

Caracteristica de mediu

Acetonă
Alcool
Amoniac
Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Hydrogen peroxide (H2O2)

Protectia mediului si probleme

Fara halogen

Durabilitatea ofertei
Sustainable offer status

Green Premium product

RoHS

Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Referinta nu contine SVHC peste prag
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Profil de mediu pentru produs

Disponibil

Instrucţiuni sfârşit de viaţă produs

Nu necesită operații specifice de reciclare

Contractual warranty
Perioada

18 months
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