Ventilador de Teto individual
para Rack 19", 195m3/h
Ventilador individual para instalação no teto de um rack destinado a
forçar o arrefecimento dos equipamentos. Esta unidade gera um
ﬂuxo de ar dentro do rack, facilitando a dissipação de calor dos
componentes eletrónicos instalados, mantendo os equipamentos a
uma temperatura adequada.
Compatível com os nossos racks de 19 '', inclui parafusos de ﬁxação.

Ref.533174
A Televés reserva o direito de modiﬁcar o produto

Art.Nr

MSR-EL

EAN13

8424450240274

Destaca-se por
Ventilador individual com consumo moderado e forte ﬂuxo de ar: 195m3/hora
Instalação simpliﬁcada: Inclui grelha de proteção e parafusos para a instação do ventilador
Baixo nível de ruído: <48dB
Pode ser instalado de forma individual ou como substituto em unidades com vários ventiladores

Características principais
Cor preto (RAL 9005)
Fabricado em liga de zinco
Dimensões (L x P x A): 120mm x 120mm x 38mm

Informação adicional
(Clique para ver a foto)

Detalhes da montagem

Detalhes da montagem
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O ventilador ﬁca aparafusado na parte superior do
rack (teto), desta forma extrai o ar quente libertado
pelos equipamentos e o expulsam pelas ranhuras
existentes para o efeito. O ventilador ao funcionar
geram um ﬂuxo de ar provocando a entrada de ar
novo pela parte inferior do rack.

Ao instalar os vários módulos no rack é aconselhável
a colocação de paineis cegos entre eles de forma a
proporcionar a ventilação adequada ao conjunto.

Detalhes da montagem

É muito importante garantir um correto ﬂuxo de ar,
para isso evite:
Abrir as portas laterais, pois fará com que os
ventiladores extraiam o ar de fora, em vez do
ar presente no interior
Colocar objetos próximos ao rack que
impeçam a entrada e saída de ar
Nos casos em que o rack não esteja completo,
os subracks devem ser colocados de cima para
baixo sem deixar espaços vazios entre eles
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Especiﬁcações técnicas

Numero de
ventiladores

1

Tensão máxima

Vac

240

Tensão de entrada

Vac

220 ... 230

Frequencia da rede

50 Hz / 60 Hz

Corrente máxima 1
ventilador

A

0,08

Consumo potência máx.

W

18

Tipo de instalação

Teto

Caixa protectora

Sim

Fluxo de ar

m³/h

195

Emissão de ruído

dBA

48
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