
 KARTA PRODUKTU
Producent: Lanberg
Z20260 SZAFA INSTALACYJNA WISZ ĄCA 19" 27U 600X600 CZARNA LANBERG (FLAT PACK)

Nr katalogowy:WF01-6627-10B

 Opis Produktu

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6627-10B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19” o 
maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdzi się również w 
instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. 
Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z 
możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia 
okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) 
znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 
oraz zaślepki paneli wejściowych.

Cechy:
- Producent: Lanberg,
- Kod producenta: WF01-6627-10B,
- Typ szafy: Wisząca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 27U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 600x600x1304 mm,
- Wymiary opakowania (S x G x W): 62x130x18 cm,
- Ładowność: Do 60 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Rodzaj drzwi: Szyba hartowana,
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 220V,
- Grubość blachy: Profil montażowy - 1,50mm, Reszta - 1,2mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół,
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zestaw do uziemienia, zamek drzwi przednich, dwa zamki paneli bocznych, 10 śrub M6.

Dodatkowe akcesoria:
- AK-1001-B – Półka do szafy wiszącej Lanberg
- AK-1004-B – Półka do szafy wiszącej i stojącej Lanberg
- AK-1101-B – Panel szczotkowy 1U Lanberg
- AK-1102-B – Panel szczotkowy do otworów kablowych Lanberg
- AK-1201-B – Organizer kabli typ A Lanberg
- AK-1202-B – Organizer kabli typ B Lanberg
- AK-1302-S – Zestaw 50 śrub M6 Lanberg
- AK-1401-B – Zaślepka 1U Lanberg
- AK-1402-B – Zaślepka 2U Lanberg

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą 
do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.



 Cechy produktu
Szeroko ść [mm] 600,00

Wysoko ść [mm] 1 304,00

Rodzaj szafy Wisząca; Jednosekcyjna; Do samodzielnego montażu

Wysoko ść [U] 27,00

Głęboko ść [mm] 600,00

Maksymalne obci ążenie [kg] 60,00

Klasa szczelno ści IP 20,00

Grubo ść blachy profilu [mm] 1,50

Grubo ść blachy pozostałych elementów  [mm] 1,20

Rodzaj drzwi przednich Szkło

Akcesoria w zestawie Zamek przedni; Zamki boczne; Śruby M6

Waga [kg] 41,00

 Dane logistyczne
EAN 5901969403312

Szeroko ść sztuki [cm] 62,00

Wysoko ść sztuki [cm] 18,00

Długo ść sztuki [cm] 130,00

Waga sztuki [kg] 41.00000

Stawka VAT [%] 23,00 %

Gwarancja [m-ce] 24

Kod kraju pochodzenia Chiny

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą 
do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.


