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KARTA TECHNICZNA

Szafa rackowa 19" 24U 600x600, drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona pełna, osłony
boczne ruchome perforowane, kolor szary, 4 belki

Numer katalogowy: SW-24U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S
Producent/marka: ALANTEC
Kod EAN: 5901738554160

Wersja: 20210531
Język: PL

Opis produktu
Szafy wisząco-stojące 19" do samodzielnego montażu, przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dostępne w 3

głębokościach i 6 wysokościach użytkowych, ze szklanymi drzwiami.

Szafy ścienne zostały zaprojektowane w Polsce i przeznaczone są do montażu okablowania i sprzętu aktywnego w rozmiarze 19"

instalowane wewnątrz pomieszczeń. Mogą być również z powodzeniem stosowane w systemach CCTV czy security. Przez swoją

przemyślaną konstrukcję szafka jest łatwa w montażu, do którego wystarczy jedna osoba wyposażona we wkrętak krzyżakowy oraz

kombinerki. Do ściany montuje się ją przy pomocy czterech specjalnych kotew znajdujących się w zestawie. Szafa posiada cztery

podwójne wyłamywane przepusty kablowe - dwa w panelu tylnym i po jednym w górnej i dolnej pokrywie. Szafy zapakowane są w

kartony wraz z instrukcją montażu, kablami uziemiającymi oraz osprzętem montażowym. Opakowanie szafy jest płaskie co jest dużym

ułatwienie w transporcie oraz w magazynowaniu. Szafę można zainstalować jako stojącą stosując dodatkowo uniwersalny regulowany

cokół (SA-CU-SW-600-S).

WŁAŚCIWOŚCI

●
18 wykonań wielkość szafek

●
szafa wykonana z blachy stalowej

●
szyba w drzwiach frontowych hartowna bezpieczna ESG

●
zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku otwierania)

●
zdejmowane osłony boczne z zamkiem

●
wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz (zamek patentowy)

●
możliwość zainstalowania w górnej pokrywie dwóch wentylatorów 120x120 mm

●
stopień ochrony IP20 zgodna z normą PN-EN 60529

●
kolor szary

●
ocynkowane szyny montażowe

●
szafy można doposażyć w półki, szuflady, panele wentylacyjne, itp.

●
w rozstawie 19"

Specyfikacja techniczna

DANE TECHNICZNE
Rozmiar 24U

Wysokość [mm] 1170

Szerokość [mm] 570

Głębokość [mm] 600

Maksymalny rozstaw belek 420 / 450

Maksymalne obciążenie 80 kg
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DANE TECHNICZNE

Rodzaj wyposażenia

niedzielone,

drzwi szklane jednoskrzydłowe,

tył osłona perforowana,

osłony boczne ruchome perforowane,

Kolor szary

Galeria / Certyfikaty

kliknij na zdjęcie aby powiększyć
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