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Artikelnummers

Bachmann IT PDU Basic 1 HE

Het Bachmann PDU assortiment kent zeer veel mogelijkheden.
Daarom beperken wij ons in dit overzicht tot de meest
belangrijkste PDU’s. Voor meer informatie en uitvoeringen
verwijzen wij u graag door naar de Bachmann catalogus. Deze
kunt u online bekijken op onze website: www.ocsystems.nl
Uitvoering: 19" – 1 HE - PDU Basic ( 230V/50Hz) voorzien
van 2,0 meter voedingsleiding H05VV-F 3G1,5 – 1 Fase –
230V/16A. Incl. CEE 7/7 stekker.

Uitvoering compleet

Artikelnummer

9 x CEE 7/3 - grijs

333.401

9 x CEE 7/3 - zwart

333.506

8 x CEE 7/3 + neon schakelaar - grijs

333.400

8 x CEE 7/3 + neon schakelaar - zwart

333.505

9 x CE13 - grijs

333.539

van PDU’s binnen de IT branche. Een PDU vormt binnen een

12 x C13 incl. vergrendeling 940.103 - grijs

333,616

IT netwerk een zeer belangrijk onderdeel. Inleveren op kwaliteit

8 x CEE 7/3 zonder voedingsleiding - grijs

333,416

kan immers grote gevolgen hebben en daar wilt u als IT

12 x C13 zonder voedingsleiding - grijs

333,83

Bachmann vormen daardoor een betrouwbaar hart in uw IT

8 x CEE 7/3 incl. OSB - grijs

333.404

installatie. En dragen daarmee voor 100% bij aan de

8 x CEE 7/3 incl. OSB - zwart

333.534

6 x CEE 7/3 incl. zekeringautomaat B16 - grijs

333.412

6 x CEE 7/3 incl. aardleksch. 30 mA - grijs

333.411

De Bachmann PDU (Power Distribution Unit) Basic serie
kenmerkt zich door een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
Bachmann is één van de grootste fabrikanten op het gebied

manager of monteur niet aan denken. De PDU’s van

continuïteit van uw bedrijf of organisatie!
Belangrijkste kenmerken van de Bachmann PDU


Allen PDU zijn gebaseerd op een Aluminium profiel



Leverbaar in zwart of in grijs



Afmetingen: 1 HE – 44 mm diepte - 19" lengte



Geleverd incl. RVS bevestigingsbeugel set met
flexibele montage mogelijkheid



Maximaal 9 wcd’s / module op lengte van 19"



Leverbaar met CEE7/3 – 35° gedraaid en IEC60320
contactdozen ( incl. vergrendeling )



Neon schakelaar 2 polig



Overspanningsbeveiliging type 3 6,5 KA



Net- frequentiefilter



Aardlekautomaat 30 Ma



Mogelijkheid tot Master Slave oplossingen

