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Zes. start. - PSI-MODEM-SHDSL/PB-TESTSET - 5055869
Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika.
Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(http://phoenixcontact.pl/download)

Zes. start.

Rys. przedst. wersję artykułu

Dane handlowe
Jednostka opakowania 1 STK

GTIN

GTIN 4046356519588

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,000 kg

Numer taryfy celnej 85176200

Kraj pochodzenia Niemcy

Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Environmental Product Compliance
China RoHS Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w
deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Zawartość zestawu

Modem - PSI-MODEM-SHDSL/PB - 2313656

Przemysłowe rozszerzenie PROFIBUS, do połączeń punkt-punkt, struktury liniowe i praca w trybie mieszanym z
repeaterem i konwerterem światłowodowym. Odległości do 20 km, przesyłanie danych PROFIBUS do 1,5 Mb/s przez
zwykłe żyły miedziane, takie jak w wewnątrzzakładowych linich telefonicznych.
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Zawartość zestawu

Modem - PSI-MODEM-SHDSL/PB - 2313656

Przemysłowe rozszerzenie PROFIBUS, do połączeń punkt-punkt, struktury liniowe i praca w trybie mieszanym z
repeaterem i konwerterem światłowodowym. Odległości do 20 km, przesyłanie danych PROFIBUS do 1,5 Mb/s przez
zwykłe żyły miedziane, takie jak w wewnątrzzakładowych linich telefonicznych.

 
 

Kabel USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

Kabel przyłącza USB: wtyk USB typ A na wtyk USB typ Mini-B; długość: 3 m
 
 

Kabel USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

Kabel przyłącza USB: wtyk USB typ A na wtyk USB typ Mini-B; długość: 3 m
 
 

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240490

eCl@ss 4.1 27240490

eCl@ss 5.0 27242208

eCl@ss 5.1 27242208

eCl@ss 6.0 27242208

eCl@ss 7.0 27242208

eCl@ss 8.0 19060590

eCl@ss 9.0 19060590

ETIM

ETIM 3.0 EC000740

ETIM 4.0 EC000740

ETIM 5.0 EC000740

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008
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Klasyfikacje

UNSPSC
UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 43222628
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