Delock Priză de perete cu două porturi de încărcare USB 3.4 a, 1
x USB de tip A și 1 x USB de tip C™
Descriere scurta
Această priză de alimentare, cu un contact de
împământare lateral de la Delock, este destinată instalării
într-o cutie standard de montaj încastrat sau cu cavități. În
plus față de o priză CEE de 7/3 cu blocare pentru copii,
acest contact de împământare la priza de alimentare oferă
două porturi de încărcare USB. Cu cele două porturi de
încărcare USB de Tip-A și USB Type-C™, această priză
este pregătită și pentru viitor. Astfel, smartphone-urile,
tabletele și dispozitivele similare pot fi încărcate în timp ce
soclul este încă disponibil.
Potrivit pentru multe serii de comutatoare
Priza este compatibilă pentru serii de comutatoare cu
dimensiunile ramei de 55 x 55 mm. Aceasta include seria
de comutatoare a unor producători cunoscuți precum Gira,
JUNG, Busch-Jaeger sau Merten.
Specification
• Conectori:
1 x priză de alimentare CEE 7/3 cu blocare pentru siguranța copiilor
1 x USB Tip-A port de încărcare
1 x USB Tip-C™ port de încărcare
3 x borne cu șurub pentru PE, N, L
• Curent nominal: 16,0 A / 250 V~
• Putere nominală: 4000,0 W
• USB Încărcător:
Intrare: CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
Ieșire USB: max. 5,0 V / 3,4 A total
Putere ieşire: max. 17,0 W total
Randament mediu în mod activ 82,91 %
Randamentul la sarcină redusă (10 %) 78,09 %
Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,095 W
Protecţie la scurtcircuit
• Potrivit pentru seriile de comutatoare cu dimensiunea ramei de 55 x 55 mm
• Adâncime montare: 40 mm
• Potrivit pentru cutia standard de instalare
• Fixarea cleștelor și șuruburilor
• Carcasă din plastic ignifug (UL 94 V-0)
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 80 x 80 x 44 mm
• Culoare: alb

Nr. 11489
EAN: 4043619114894
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Alimentare cu împământare
• Cutie de instalare standard
Pachetul contine
• Priza electrică
• Manual de utilizare
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General
Mounting type:

in-wall

Protection:

Input overvoltage protection
Protecţie la scurtcircuit

Interface
Conector 1:

1 x bloc de conexiuni cu șurub, 3 pini

Conector 2:

1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung

connector 3:

1 x USB Tip-A mamă
1 x USB Type-C™ Buchse

Physical characteristics
Lungime:

80 mm

Width:

80.0 mm

Height:

44 mm

Colour:

alb

Power supply
Input:

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

Output:

5,0 V / 3,4 A
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