
Rackmonterbar PDU med 8 C13-uttag - 16 A - 3 m strömsladd (CEE7/7) - 1U

Produkt ID: PDU08C13EU

Denna rackmonterade PDU har åtta C13-uttag och du kan installera den i 1U för att strömförse din 
rackmonterade utrustning. PDU:en ger 16 A som fördelas över åtta uttag.

Till skillnad från vissa strömlösningar för rack med halvdan montering är denna rackmonterade PDU 
EIA-310D-kompatibel vilket garanterar en sker och städad installation i alla rack på 19" med 1U ledigt 
utrymme. Monteringsskruvar och korgmuttrar medföljer också för att se till att du har allt du behöver 
och bespara dig tid och bekymmer.

För maximal kompatibilitet med dina enheter har denna PDU C13-uttag som är idealiska för olika 
globalt distribuerade enheter inklusive IT-utrustning, kontorsutrustning, mätinstrument och 
medicinska enheter. Och med totalt åtta C13-uttag kan PDU:n distribuera ström till hela racket.

Om en överspänning inträffar, som kan hända vid strömavbrott eller andra avvikelser, skyddar denna 
PDU mot kostbara skador på din utrustning med en inbyggd dubbel kretsbrytare, för att garantera att 
din utrustning är skyddad.

Höljet på PDU:n är tillverkat av tåligt stål för att ge maximal hållbarhet i alla miljöer.

PDU08C13EU täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    



Användning

• Lägg till åtta eluttag med enkel åtkomst till ditt serverrack

• Ge ström till rackmonterad utrustning med C13-strömkontakter

Funktioner

• Garantera problemfri installation med en 1U EIA-310D-kompatibel PDU

• Få bred kompatibilitet med en PDU med C13-uttag

• 3 m C19 till CEE7/7-strömsladd medföljer

• Skydda din utrustning med en dubbel kretsbrytare som är inbyggd i PDU:n

• Chassi i solitt stål för hållbarhet

• 1U rackmonterbar design

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Form Factor Horizontal

Eluttagskompatibilitet 8

Hyllmonterbar Ja

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Överspänningsskydd: 3 600 J

Fasström: Enfas-strömadapter

Strömsladd medföljer: 3 m C19 till CEE7/7

Maximal inström per 
fas

16A

Maximal total 
strömförbrukning per 
fas

16A

Reglerad nedställd 
inström (Nordamerika)

16A



Tillåten inspänning 110V - 240V

Tillåten utspänning 110V - 240V

Maximal utspänning 240V

Överstyrningsgräns 3840 VA

Kontakt(er)

Inkontakt(er) 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power

Utdatakontakter 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle

Ström

Inspänning 110V-240V AC

Utseende

Kabinettyp Stål

Produktlängd 3.9 in [10.0 cm]

Produktbredd 18.9 in [48.0 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.4 cm]

Produktvikt 4.4 lb [2.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 7.5 in [19.0 cm]

Package Height 3.2 in [8.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.9 lb [2.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - rackmonterad PDU

1 - 3 m C19 till CEE7/7-strömsladd

4 - M5-skruvar

4 - M5 korgmuttrar



1 - Instruktionsbok

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


