
VALUE IP-stekkerdoos, 8-voudig, 19" rackmontage

Art.nr. 19.99.3420
Fabrikant VALUE
Art.nr. fabrikant 19.99.3420
EAN (een stuk) 7630049610347

Met de VALUE IP 8-voudige stekkerdoos kunnen elektrische apparaten via een 
TCP/IP-netwerk worden in- en uitgeschakeld.

Om op te starten hoeft de VALUE IP-stekkerdoos 8-voudig alleen op een bestaande 
stroomvoorziening en het gewenste netwerk te worden aangesloten. Nadat een vrij IP-adres 
is toegewezen, kan elk van de acht poorten afzonderlijk worden geschakeld vanaf alle 
computers in hetzelfde netwerk met behulp van een webbrowser.
• 8 stopcontacten IEC320 C13 (aansluiting koude apparaten); Voeding via IEC320 C20 
connector aan de achterkant
• Cross-platform bediening via webbrowser
• Eenvoudige en snelle Plug'n'Play-installatie
• Eenvoudige maar flexibele configuraties via webbrowser
• Kan als 19" apparaat in een serverkast (1U) worden geïnstalleerd
• Ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensoren om uw infrastructuur te bewaken
• Het vertragingscircuit instellen voor de aan/uit-functie van elke C13-poort om 
stroompieken op het apparaat te voorkomen
• Dynamische toewijzing van een netwerkadres door DHCP of handmatige toewijzing van 
een vast IP-adres
• De schakelstatus wordt voor elke poort afzonderlijk weergegeven door LED's aan de 
voorkant van het apparaat
• Overbelastingswaarschuwing
• Ingebouwde True RMS digitale meter
• Hoorbare alarmen voor overbelasting en drempel overschreden

Technische specificaties



Producent VALUE

Produkt groep Stekkerdoos

Produkt type IP Power Switch

Kleur zwart

Lengte 1.8 m

Leveringsomvang Stekkerdoos, aansluitkabel, beheersoftware

Funktie Schakeling via IP

Bouw type 19" Rackmount

Max. Belastbaarheid 3600W

Max. Spanning 230V

Aan/Uit-schakelaar ja

Schakelaar type IP

Aantal contactdozen 8

Aantal Uitgangen/Haak 8 uitgangen

Volgorde Uitgang recht, achterkant

Materiaal (Behuizing) Metall

Kleur (Behuizing) zwart

Aansluitkabel IEC320 C20, koude apparaten

Kleur (Kabel) zwart

Aansluit connector 8 x IEC320 C13, koude apparaten

Technische 
bijzonderheden

--

Hoogte 44 mm

Breedte 430 mm

Diepte 90 mm

Gewicht 1638.8 g

Hoogte verpakking 90 mm

Breedte verpakking 500 mm

Diepte verpakking 220 mm

Gewicht verpakking 2.38 kg




