Sistemas de comunicação - Painéis de fluxo vazio DCNM-FBPx

Painéis de fluxo vazio DCNM-FBPx

u 50 mm ou 100 mm de largura
u Design elegante e moderno

O painel vazio fecha de modo organizado um slot em
uma unidade com montagem embutida que não está
em uso. O painel poderá ser removido se uma
expansão futura exigir o slot disponível. Duas larguras
de painel diferentes estão disponíveis: 100 mm
(DCNM‑FBPW) e 50 mm (DCNM‑FBPS).
Especificações técnicas
Mecânica
Tipo de montagem

Clique para encaixar em um painel
de metal com 2 mm de espessura ou
junto com o acoplamento embutido
DCN-FCOUP e a tampa embutida
DCNM-FEC em qualquer ambiente

Ambiental
De acordo com IEC 60721: armazenamento (1K3), transporte (2K2) e operacional (3K4).

Temperatura de transporte (°C)

-30 °C ‒ 70 °C

Temperatura de transporte (°F)

-22 °F ‒ 158 °F

Temperatura de armazenamento
(°C)

-5 °C ‒ 45 °C

Temperatura de armazenamento
(°F)

-23 °F ‒ 113 °F

Umidade relativa de operação, sem
condensação (%)

5% ‒ 90%

Informações sobre pedidos
Dimensões do DCNM-FBPW

56 mm x 100 mm

Dimensões do DCNM-FBPS

56 mm x 50 mm

Peso (g) do DCNM-FBPW

28 g

Peso (g) do DCNM-FBPS

16 g

Cor no RAL

RAL 9017 preto tráfego

DCNM-FBPW Painel de fluxo vazio largo
Painel vazio de largura 100, montagem embutida,
conjunto de 10.
Número do pedido DCNM-FBPW | F.01U.393.973
DCNM-FBPS Painel de fluxo vazio fino
Painel vazio de largura 50, montagem embutida,
conjunto de 10.
Número do pedido DCNM-FBPS | F.01U.393.972
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