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Ergonomický
tvar zástrèky

Drák pro montá
do 19'' skøíní

WF

RACK

Vzhled výrobku se mùe nepatrnì liit o výrobku uvedeného na balení.

5 zásuvek s ochranným kolíkem

ODRUOVACÍ

DRÁKY PRO MONTÁ
DO 19'' SKØÍNÍ

5 ZÁSUVEK
S OCHRANNÝM KOLÍKEM

2 RYCHLÉ
TAVNÉ POJISTKY

PØEPÌOVÁ
OCHRANA

PODSVÍCENÝ
VYPÍNAÈ

DÉLKA KABELU:
1,5m, 3m, 5m

FILTR

Odruovací filtr

acar 504 WF RACK je vybaven odruovacím filtrem
s velmi vysokým útlumem. Je urèen pro pouití pro systémy citlivé
na kvalitu napájení nebo instalace, ve kterých se napìtí výraznì
naruuje. Montá do 19'' skøíní umoòuje pouívat acar 504
WF RACK jako integrální napájení namontovaných ve skøíní
citlivých zaøízení. Pøístroj doporuèujeme zvlátì jako ochranu
pro teleinformatická zaøízení nebo elektrotechniku v blízkosti
prùmyslových strojù, které generují ruení sítì 230V (obrábìcí
stroje, výrobní linky, pily, frézovací stroje apod.). Dvì rychlé tavné
pojistky jsou doplnìní pouitého filtru a èinní jeho uitné vlastnosti
na nejvyí úroveò.

Snadno vymìnitelné pojistky
pro dva vedení proudu
Podsvícený
síový
vypínaè
Drák pro montá
do 19'' skøíní

PODSVÍCENÝ
SÍOVÝ VYPÍNAÈ
A 2 RYCHLÉ
TAVNÉ POJISTKY

5 ZÁSUVEK
S OCHRANNÝM
KOLÍKEM 10/16A

DRÁKY
PRO MONTÁ
DO 19'' SKØÍNÍ (RACK)

acar 504 WF RACK

Technická specifikace:*

Jmenovité napìtí UN
Jmenovitý kmitoèet
Jmenovitý proud zatíení SlN
Svodový proud
Doba zpodìní
Maximální trvalé pracovní napìtí UC
Ochranná úroveò UP
Jmenovitý svodový proud iN
Maximální svodový proud iMAX
Jitìní
Útlum
Ochrana pøed úrazem elektrickým proudem
Poèet zásuvek
Vypínaè
Materiál
Rozmìry
Hmotnost

230V
50Hz
10A
<0,5mA
<25ns
250V 50Hz
£1,3kV
2kA (L/N)  8/20µs
6,5kA (L/N)  8/20µs
2 tavné pojistky 10A/250V
£55dB
Ochranné kolíky zásuvek pøípojené na ochranný vodiè
5 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V
Podsvícený dvojpólový vypínaè
Samozháecí plast
385x59x55/43mm
0,8kg

* Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu technické specifikace, vyplývající z technického pokroku.

ZAØÍZENÍ PRO OCHRANU PØED PØEPÌTÍM
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