Delock Zásuvka na zeď se dvěma nabíjecími porty USB, 3,4 A, 1
x USB Typu-A a 1 x USB Type-C™
Popis
Tato napájecí zásuvka s bočním zemnicím kontaktem od
společnosti Delock slouží k instalaci do standardní krabice
pod omítku nebo dutinové instalační krabice. Kromě
zásuvky dle normy CEE 7/3 s dětskou pojistkou nabízí tato
napájecí zásuvka s bočním zemnicím kontaktem dva
nabíjecí porty na USB. Se svými dvěma nabíjecími porty
USB Typu-A a USB Type-C™ je také tato zásuvka
připravená na budoucnost. Takže je možno nabíjet
inteligentní telefony, tablety a obdobná zařízení a zásuvka
je přitom nadále dostupná.
Vhodný pro mnoho řad přepínačů
Zásuvka je kompatibilní s přepínači řad s rozměry rámečků
55 x 55 mm. Sem patří řady přepínačů dobře známých
výrobců, jako jsou Gira, JUNG, Busch-Jaeger nebo
Merten.
Specifikace
• Konektor:
1 x napájecí zásuvka CEE 7/3 s dětskou pojistkou
1 x USB Typ-A napájecí port
1 x USB Type-C™ napájecí port
3 x šroubová svorkovnice pro PE, N, L
• Jmenovitý proud: 16,0 A / 250 V~
• Jmenovitý výkon: 4000,0 W
• USB nabíječka:
Vstup: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
Výstup USB: max. 5,0 V / 3,4 A celkem
Výstupní výkon: max. 17,0 W celkem
Průměrná účinnost v aktivním režimu 82,91 %
Účinnost při malém zatížení (10 %) 78,09 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže 0,095 W
Ochrana proti zkratu
• Vhodné pro přepínače řad s rozměry rámečků 55 x 55 mm
• Montážní hloubka: 40 mm
• Vhodné pro standardní instalační krabici
• Uchycení čelistí a šroubem
• Uložení v krytu z plastu se zpomalovačem hoření (UL 94 V-0)
• Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 80 x 44 mm
• Barva: bílá

Číslo produktu 11489
EAN: 4043619114894
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Napájecí přívod s uzemněním
• Volná standardní instalační krabice
Obsah balení
• Napájecí zásuvka
• Uživatelská příručka
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Příslušenství
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General
Mounting type:

in-wall

Protection:

Input overvoltage protection
Ochrana proti zkratu

Interface
Konektor 1:

1 x 3 pin šroubová svorka svorkovnice

Konektor 2:

1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung

konektor 3:

1 x USB Typ-A samice
1 x USB Type-C™ Buchse

Physical characteristics
Délka:

80 mm

Width:

80,0 mm

Height:

44 mm

Barva:

bílá

Power supply
Input:

AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A

Output:

5,0 V / 3,4 A
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