Hệ thống truyền thông - Panel trơn lắp chìm DCNM-FBPx

Panel trơn lắp chìm DCNM-FBPx

u Rộng 50 mm hoặc 100 mm
u Thiết kế kiểu cách và hiện đại

Panel trơn giúp đóng kín gọn gàng một khe cắm trong
thiết bị gắn phẳng hiện không được sử dụng. Có thể
tháo bỏ panel nếu việc mở rộng trong tương lai yêu
cầu khe cắm sẵn có. Có hai độ rộng panel khác nhau:
100 mm (DCNM‑FBPW) và 50 mm (DCNM‑FBPS).
Thông số kỹ thuật
Cơ
Kiểu lắp

Lắp vừa khít vào bảng kim loại có
độ dày 2 mm, hoặc kết hợp với bộ
ghép nối DCN‑FCOUP lắp chìm và
nắp lắp chìm DCNM‑FEC trong môi
trường bất kỳ

Kích thước DCNM‑FBPW

56 mm x 100 mm

Kích thước DCNM‑FBPS

56 mm x 50 mm

Trọng lượ ng (g) DCNM-FBPW

28 g

Trọng lượ ng (g) DCNM-FBPS

16 g

Màu RAL

Đen Traffic black RAL 9017

Đặc tính môi trường
Theo chuẩn IEC 60721: bảo quản (1K3), vận chuyển (2K2) và vận hành (3K4).

Nhiệt độ vận chuyển (ºC)

-30 ºC ‒ 70 ºC

Nhiệt độ vận chuyển (ºF)

-22 ºF ‒ 158 ºF

Nhiệt độ bảo quản (°C)

-5 ºC ‒ 45 ºC

Nhiệt độ bảo quản (°F)

-23 ºF ‒ 113 ºF

Độ ẩm tương đối khi vận hành,
không ngưng tụ (%)

5% ‒ 90%

Thông tin đặt hàng
DCNM-FBPW Panel trơn lắp chìm, rộng
Panel trơn, rộng 100, gắn phẳng, bộ 10 chiếc.
Mã đơn hàng DCNM-FBPW | F.01U.393.973
DCNM-FBPS Panel trơn lắp chìm, mảnh
Panel trơn, rộng 50, gắn phẳng, bộ 10 chiếc.
Mã đơn hàng DCNM-FBPS | F.01U.393.972
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