
2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser för ET-serie 2 
fibermediakonverterare

Produkt ID: ETCHS2U

Med ETCHS2U 2U chassi för mediakonverterare för hyllmontering med 20 kortplatser kan du lägga till 
ett okontrollerat chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser till ditt rack eller skåp och bidra 
med centralström och kylning.

Till mediakonverteraren för rack medföljer en ensam 200 W strömkälla som kan strömsätta alla 20 
kortplatser centralt och ett extra fack där man kan lägga till reservströmsförsörjning (ETCHS2UPSU) 
för maximal drifttid. Två kylfläktar medföljer också (en per sida) som hjälper till att förlänga 
livslängden på dina mediakonverterare.

2U-chassit är ett perfekt tillbehör till StarTech.coms ET-serie 2 konverterare och är utformat så att alla 
viktiga komponenter (ström, fläktar och mediakonverterarkort) går att snabbväxla (hot swap) så att 
man slipper nätverksavbrott.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

Användning

• Montera och strömsätt upp till 20 mediakonverterare centralt i ett enda chassi med extra kylning och 
valfri reservströmsförsörjning



Funktioner

• 2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser och allström (AC/DC)

• Ensam 200 W strömkälla medföljer - <a class="featurenavlink" 
href="/product/ETCHS2UPSU">reservströmsförsörjning</a>  (ETCHS2UPSU) finns även att tillgå - 
säljs separat

• 2 löstagbara kylfläktar medföljer

• Alla moduler och kort stödjer snabbväxling

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 2U

Fläkt(ar) Ja

Flaktar 2 - 80 mm

Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)

Prestanda

Luftflödeshastighet 59.37 CFM

Bullernivå 44.5 dBA

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

65,000 Hours (25°C)

Ström

Power Source Standard 120V Power Cords

Inspänning 110V-240V AC

Inström 2.2 A

Utspänning 12V DC

Utström 16.6 A



Strömförbrukning 60

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 5~90% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Kabinettjocklek 0.0 in [1 mm]

Produktlängd 15.5 in [39.4 cm]

Produktbredd 20.4 in [51.7 cm]

Produkthöjd 6.5 in [16.4 cm]

Produktvikt 13.4 lb [6.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 22.3 in [56.7 cm]

Package Width 17.2 in [43.8 cm]

Package Height 7.5 in [19.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 18.5 lb [8.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2U chassi för mediakonverterare

3 - Strömkablar (NA/EU/UK)

1 - jordande skruv

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


