Soluções para os seus projetos de
infraestrutura em telecomunicações
DADOS TÉCNICOS

PAINEL 19” 2U PARA 10+10 DISJUNTORES WEG – CABO DE
ENTRADA ATÉ 50mm². (PARA TOPO DE BASTIDORES)
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Painel de distribuição de alimentação, desenvolvido conforme norma EIA-310-D

CONSTRUÇÃO MECÂNICA
O painel frontal é confeccionado em aço laminado a frio SAE 1010 com espessura entre 0.9 a
1,5mm.
A proteção contra corrosão consiste em fosfatização e pintura eletrostática a pó. A cor padrão
é a Preta RAL9011 ou Cinza Claro RAL7035 para o painel frontal.

USO
Este Painel é destinado a distribuição de energia CC e desenvolvido para ser fixado nas
primeiras posições do Bastidor (Topo), pois nesta posição as entradas e saídas de cabos de
alimentação serão facilitadas.

ILUSTRAÇÃO
SE5383-AAB – PRETA RAL9011

SE5383-AAC – CINZA CLARO RAL7035

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS


MEDIDAS: Altura Útil: 2U (89mm) / Largura: 483mm/ Prof.: 190mm



Painel desenvolvido para suportar disjuntores com soma de corrente máxima de 500
A. (2X250A) eficazes (ou seja, a soma das correntes nominais dos disjuntores
multiplicado pelo fator 0,6.)



Tensão de operação: -48Vcc
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Permite alimentação redundante com as seguintes entradas de tensão VIA A -48V /
VIA B -48V / VIA A 0V / VIA B 0V.



Permite a conexão de cabos de entrada de 16mm até 50mm². Os terminais, serão
fornecidos conforme o cabo a ser utilizado.



Permite a conexão de cabos de saída de consumidores até 10mm².



O painel é fornecido com disjuntores, na quantidade e amperagem solicitada (no
mínimo quatro disjuntores).



Nas posições não utilizadas por disjuntores serão fornecidas tampas plásticas.



O painel tem o circuito elétrico protegido por uma tampa em termoplástico (PETG
CRISTAL) que é removida temporariamente para permitir as conexões dos cabos de
entrada e saída.



A base interna do painel é isolada com uma chapa de PVC.

Mini Disjuntores de linha WEG 5kA.

ITEM OPCIONAL



Proteção Acrílico frontal para disjuntores.
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