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Produktbeskrivelse Multifunktionsudstyr
Hastighed (ppm) 80
Monokrom / farve Kleur

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

STRØM OG VARME

2 FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt.
Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ
Relative luftfugtighed (%) 15-85%
Temperatur 50-90 °F  / 10-32 °C
PRODUKTETS DIMENSIONER

PLADSKRAV Se Installationsplanvejledning
Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE LED

KEMISKE EMISSIONER
Test metode for kemiske emissioner RAL-UZ171
Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 5.1 m³ med 1 luftudveksling pr. time.

-

Strøm
(Watts)

Varmeeffekt
(BTU/t)

50/60

Aktiv1

Dybde 32.6  in.

1883

83  cm
Bredde

6421

61.4  in. 156  cm

-

Højde

-

57  in. 145  cm

-

Vægt

Elektrisk driftsspænding (volt)

650  lbs 295  kg

Klar1

Faseforbindelse

472 1609

Mærkestrøm (ampere):

- -

eenmalig

Dvaletilstand1 13.0 44

-

-

PARAMETER Koncentration Emissionsrate

-

Total mængde flygtige organiske
forbindelser

200V-240V

- 14.0 mg/t

Dvaletilstand 21

Stof

16-20A

- 0.94 mg/t

2.0

Ozon -

7

0.83 mg/t
Styren

-

- 0.44 mg/t

-

Benzeen

-

- 0.061 mg/t

AKKUSTISK STØJ

Netfrekvens (Hertz)

Strøm
(Watts)

Varmeeffekt
(BTU/t)

34.9
Kørsel - Kontinuerlig

Lydtryksniveau
LpAd (dBA)

8.26 63.0
Standby 5.33

Lydstrømsniveau
LwAd (B)



Produkt sikkerhedsdatablad

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne
information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at
oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig,
ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget
ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontaktnummer, kun udenfor USA: ehs-europe@xerox.com

FORSYNINGER
MSDS nummer [Kun i Europa] 3-1342


