
PDU stekkerdoos met 8 contacten C13 16A - 1U
rack monteerbaar - 3m kabel CEE7/7
Product ID: PDU08C13EU

Deze in een rack monteerbare PDU heeft acht C13 uitgangen en u kunt hem in een 1U rack-ruimte
installeren voor het voeden van uw in het rack gemonteerde apparatuur. De PDU biedt 16 A stroom, die
over de acht uitgangen wordt verdeeld.

Slanke, professionele installatie

In tegenstelling tot sommige rack-voedingsoplossingen die moeilijk of helemaal niet te monteren zijn,
voldoet deze in een rack monteerbare PDU aan EIA-310D, waardoor een veilige en nette installatie in elk
19 inch rack met 1U beschikbare ruimte is gegarandeerd. Montageschroeven en kooimoeren worden
meegeleverd, zodat u alles nodig hebt en tijd en problemen worden bespaard.
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Flexibele voedingsoplossing

Voor maximale compatibiliteit met uw apparaten beschikt deze PDU over C13 uitgangen, die ideaal zijn
voor vele verschillende wereldwijd gedistribueerde apparaten inclusief IT-apparatuur, kantoorapparatuur,
meetinstrumenten en medische hulpmiddelen. Bovendien kan de PDU, met in totaal acht C13 uitgangen,
de stroom over uw gehele rack verdelen.

Beschermt uw apparatuur

Bij willekeurige stroomstoten die tijdens stroomuitval of andere storingen kunnen optreden, voorkomt
deze PDU kostbare schade aan uw apparatuur dankzij een geïntegreerde dubbele stroomonderbreker,
waardoor uw apparatuur beschermd is.

De behuizing van deze PDU is gemaakt van robuust staal voor maximale duurzaamheid in elke omgeving.

De PDU08C13EU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voeg acht gemakkelijk toegankelijke stroomuitgangen toe aan uw
server rack

• Voorzie in een rack gemonteerde apparatuur van stroom met C13
stopcontacten

Eigenschappen

• Garandeer een probleemloze installatie met een 1U EIA-310D
compatibele PDU

• Een PDU die geschikt voor vele verschillende apparaten en is
voorzien van C13 uitgangen

• Inclusief 3 m C19 naar CEE7/7 voedingskabel
• Bescherm uw apparatuur met de dubbele stroomonderbreker die in

deze PDU is geïntegreerd
• Sterke stalen behuizing voor duurzaamheid
• 1U rack-montagedesign
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Warranty 2 Years

Hardware Compatibiliteit voedingsuitgang 8

Form Factor Horizontaal

Rack-monteerbaar Ja

Prestaties Draagvermogen 3840 VA

Fasevoeding Eenfasige voedingsadapter

Inclusief voedingskabel 3 m C19 naar CEE7/7

Maximale ingangsstroom per fase 16A

Maximale totale stroomverbruik
per fase

16A

Maximale uitgangsspanning 240V

Nominale ingangsspanning 110V - 240V

Nominale uitgansspanning 110V - 240V

Overspanningsbeveiliging 3600 joule

Voorgeschreven verlaagde
ingangsstroom (Noord-Amerika)

16A

Connector(en) Ingangsconnector(en) 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Stekker Input

Uitgangsconnectoren 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Contact
Output

Voeding Ingangsspanning 110V-240V AC

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 48 cm [18.9 in]

Gewicht product 2 kg [4.4 lb]

Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]

Lengte product 10 cm [3.9 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 82 mm [3.2 in]

Package Length 55 cm [21.7 in]

Package Width 19 cm [7.5 in]

Verzendgewicht (verpakt) 2.2 kg [4.9 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - in een rack monteerbare PDU

1 - 3 m C19 naar CEE7/7 voedingskabel

4 - M5 schroeven

4 - M5 moeren
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1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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