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 19"/3U Elektros paskirstymo skydas M100-3DIN .ZN Kodas 550811 
                      19"/3U power distribution unit (PDU). 

 

Panelė skirta : 

- 48V DC nuolatinės įtampos paskirstymui; 

- ~230V Ac kintamos įtampos paskirtymui. 

 19”/3U elektros montavimo panelė (power box) pagaminta iš 1,2mm juodo metalo lakšto ir 

nudažyta pilka RAL7035 spalva.Panelė susideda iš pagrindo su DIN 35 bėgeliu,tvirtinamo 

keturiais varžtais į 19” komutacinę spintą ir dekoratyvinio išorinio dangčio,tvirtinamo keturiais 

varžtais iš priekio su stačiakampe kiauryme 430x45mm automatų jungikliams,rozetėms 

montuojamoms ant DIN bėgelio. 

    DIN bėgelis yra pakeltas 40mm nuo elektros paskirstymo panelės dugno,kas leidžia laisvai 

atlikti automatų bei įnulinimo ir įžeminimo jungių tarpusavio pajungimus.Apatinėje dalyje , 

simetriškai centro atžvilgiu,po 115mm link šonų yra pritvirtinti du vertikalūs 105mm ilgio DIN 35 

bėgelio gabaliukai.Ant jų apatinėje dalyje yra uždėta po vieną įžeminimo ir įnulinimo jungę,į kurias 

galima pajungti po 15 kabeliukų iki 15mm2: 

        -Įžeminimo jungė LZ 15x16mm2 žalia izoliacija-ZN kodas 411630 

        -Įnulinimo jungė LZ 15x16mm2 mėlyna isoliacija-ZN kodas 411631. 
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Gamimos kelios panelių modifikacijos: 

     A. 19”/3U elektros montavimo panelė (power box) su skirtuku,skirta dviems įtampoms. ZN 

Kodas 550792. ( -48DC ir ~230V AC paskirstymui vienu metu.Tuomet būtinai dedamas skirtukas 

3U M100-ZN kodas-550793.) 

     B. 19”/3U elektros montavimo panelė (power box) su sumontuotais vertikalai papildomais 

dviem DIN bėgeliais.ZN Kodas 550811. 

   Panelė turi varinį 5x12mm,kontaktiniu būdu privirintą įžeminimo gnybtą ant galinės panelės 

pusės ir ant dangčio vidinės pusės. 

 

Galinėje panelės pusėje,kliento pageidavimu,gali būti pritvirtintas perforuotas kanalas 40x60mm 

elektros kabelių paskirstymui,bei iškirstos kiaurymės kabelio pravėrimui ir tvirtinimui. 

Techninės charakteristikos: 

  -Aukštis: 3U (133,5mm), (U=44,5mm.); 

  -Plotis: 19” (482,6mm.) 

 -Atitinka IEC 60297 standartą.( Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of      

mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series). 

  -Gylis :  -100mm be perforuoto kanalo,  -140mm su perforuotu kanalu 40x60mm. 

  -Maksimalus S tipo modulių skaičius (17,5mm )-iki 24vnt. 

Gamintojas:UAB „Žaliasis namas“.  

Direktorius komercijai                                                           Petras Eimantas                                                    

8-698-73131 


