
Systemen | Montageplaat voor 19-inch rekken

Montageplaat in twee uitvoeringen voor montage in 19-inch
rekken.

Basisfuncties

Twee 19-inch montageplaatmodellen zijn leverbaar voor
rekmontage van de AMC2. Kies de variant die het meest
geschikt is voor uw doel op basis van de volgende
informatie:

Kies voor montageplaat AEC-PANEL 19-UPS als u de PBC-60
en twee extra accu's wilt gebruiken voor de voeding. Met
deze variant wordt een kabelkit met een voorgemonteerd
deel van de bedrading voor voedingseenheden
meegeleverd.

Kies voor montageplaat AEC-PANEL19-4DR als u een
externe voeding wilt gebruiken. In dit geval kan het
montagerek maximaal 4 AMC-apparaten in elke combinatie
herbergen.

Installatie/configuratie

Elke montageplaat vereist een hoogte van 4 rekeenheden
(U) en een breedte van 44,7 cm.

Voor- en achterzijde van de AEC-PANEL19-4DR:

X = vooraanzicht; Y = achteraanzicht
1 = Aardingsaansluitingen (voorgemonteerd)
2 = DIN-rails (voorgemonteerd)
3 = Kabelkanalen
4 = Uitsparingen voor bevestiging van de montageplaten in de
19-inch behuizingen

Montageplaat voor 19-inch rekken
▶ 4 rekeenheden hoog/44,7 cm breed

▶ Maximaal vier rails voor AMC-apparaten

▶ Accusteun

▶ Schroefaansluiting voor PBC-60

▶ Kabelsets voor de aansluiting van de voeding
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Voor- en achterzijde van de AEC-PANEL19-UPS:

X = vooraanzicht; Y = achteraanzicht
1 = Voedingsaansluitingen (voorgemonteerd)
2 = Schroefaansluitingen (voorgemonteerd) voor bevestiging
van de voeding voor de PBC-60.
3 = Accusteun
4 = Kabelkanalen
5 = Aardingsaansluitingen (voorgemonteerd)
6 = DIN-rails (voorgemonteerd)
7 = Uitsparingen voor bevestiging van de montageplaten in 19-
inch behuizingen

Meegeleverde onderdelen

AEC-PANEL19-4DR
Montageplaat met

• Vier rails (voorgemonteerd)
• Omschrijving van montage

AEC-PANEL19-UPS
• Montageplaat met
• Twee rails (voorgemonteerd)
• Accusteun voor twee accu's (voorgemonteerd)
• Schroefaansluitingen voor PBC-60 (voorgemonteerd)
• Voedingsaansluitingen (voorgemonteerd)
• Kabelset
• Omschrijving van montage

Bestelinformatie

AEC-PANEL19-4DR - Montageplaat met vier
DIN-rails
Montageplaat met vier DIN-rails voor 19-inch
rekken om tot vier AMC2-apparaten aan te slui-
ten.

AEC-PANEL19-4DR

AEC-PANEL19-UPS - Montageplaat met
twee DIN-rails
Montageplaat met twee DIN-rails, een accu-
steun en schroefaansluitingen voor de voe-
ding, voor montage in 19-inch rekken.

AEC-PANEL19-UPS
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