
Karta Katalogowa

Listwa zasilająca PDU 19” 6 x NFC61(bolec) 16A, 250V, wyłącznik podświetlany z zaślepką + 
moduł przeciwprzepięciowy z filtrem.
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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. 
Jednakże BKT Elektronik nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie 
odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego.

Nr katalogowy
Wtyk
Kabel
Gniazda
Elementy dodatkowe
Moduł 
przeciwprzepięciowy
z filtrem

Maksymalne obciążenie
Wymiary L x W x H
Obudowa

1134L016.06-1
DIN49441 (uniwersalny) 16A, 250V
2,3 m H05VV-F 3 x 1,5 mm²
6 x NFC61 (bolec) 16A, 250V
wyłącznik podświetlany z zaślepką
3 x kontrolka LED
UN: 250V ~  50/60Hz   IL: 16A
Uc: 320V ~
In (8/20) µs: 5kA
Imax (8/20) µs:  10kA
Up:  <1 kV tA: < 25 ns
EN type: T3
16A (4000 W)
482.6mm x 44.4mm x 44.4mm
1U, 19”, aluminium anodowane, 
stałe uchwyty

EARTH INDICATOR - Wskaźnik uziemienia
-LED OFF – brak ciągłości uziemienia
-LED ON – ciągłość uziemienia zachowana

LIGHTNING PROTECTION - Wskaźnik ochrony 
przepięciowej 
-LED OFF – brak ochrony przepięciowej
-LED ON - ochrona przepięciowa aktywna

POWER INDICATOR - Wskaźnik zasilania 230V
-LED OFF – brak zasilania 230V
-LED ON – listwa zasilana z sieci 230V

Opis wskaźników LED w module przepięciowym

KK_ _01.141134L016.06-1  
Listwy Dystrybucji Zasilania (Power Distribution Unit) są specjalnie zaprojektowane do szaf teleinformatycznych standardu 19”. Ich modułowa, 
wielofunkcyjna konstrukcja pozwala na zaspokojenie potrzeb każdego użytkownika. Dostępnych jest wiele standardów gniazd na wejściu oraz wyjściu 
listwy, modułów kontrolnych i zabezpieczających. Listwy są głównie przeznaczone do montażu panelowego w systemie 19” . Istnieje oczywiście możliwość 
dowolnego montażu w tym również pionowego lub poza szafą dzięki specjalnym uchwytom (np.: do podłogi). Obudowa wykonana jest 
z białego aluminium. Do każdej listwy dołączane są śruby M6 z nakrętkami w koszyku i podkładkami.
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