
 

Szafka Wisząca 19" Dwusekcyjna
6U, Do Samodzielnego Montażu, Czarna, 600 mm Głębokości
Part No.: 713825
EAN-13: 0766623713825 | UPC: 766623713825

Instalacyjne szafy wiszące Intellinet oferują elastyczne i kompleksowe
rozwiązania dla instalatorów sieci. Zaczynamy już na etapie wysyłki - możesz
otrzymać w pełni zmontowaną szafę lub wybrać wersję do samodzielnego
montażu zapakowaną w płaskie paczki, oszczędzając przy tym miejsce oraz
pieniądze.

Pod względem wielkości oferujemy zarówno kompaktowe szafki 10" jak i 19" w
których głębokość montażowa waha się od 300 do 600 mm. Wysokość szaf
wynosi od 6 do 20U, dostępne w kolorze czarnym (RAL9005) lub szarym
(RAL7035), oferujemy rozwiązanie na każdą potrzebę. Możliwość demontażu
paneli bocznych, zamykane drzwi z hartowanym szkłem, które można otworzyć
pod kątem większym niż 180° oraz opcjonalnie dwusekcyjność sprawiają, że
wymiana kabli oraz komponentów staje się niezwykle łatwa.

Materiały, z których wykonane są szafy gwarantują najwyższą jakość: stal
walcowana na zimno, ocynkowe szyny montażowe oraz malowanie proszkowe z
antystatyczną powłoką.

Features:

 Do samodzielnego montażu
 Idealna do instalacji rackowych 19"
 Maksymalne obciążenie statyczne 30 kg
 Drzwi ze szkłem hartowanym o grubości 4 mm
 Tylne drzwi zapewniają łatwy dostęp do tylnej części szafy
 Dwustronne drzwi przednie
 Walcowana na zimno, galwanizowana stal SPCC o grubości do 1,5 mm
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 Wszystkie ścianki malowane proszkowo z powłoką antystatyczną
 Spakowana w płaski karton(y)
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna
• 19"
• Wysokość: 6U
• Kolor: czarny RAL7021
• Zgodna z: ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN41494, Part 1; DIN41494, Part
7

Wymiary
• 327 (wysokość) x 540 (szerokość) x 600 (głębokość) mm
• 12.87 (h) x 21.26 (w) x 23.62 (d) in

Zawartość opakowania
• 2 szyny ramy
• Panel górny, dolny, przedni, tylni oraz boczne
• Elementy montażowe
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