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SZAFA RACK 19" 42U 800X1000, STOJĄCA, Z
PERFORACJĄ, CZARNA

Szafa rack Base Link BL-SRS19428100PP-1C 42U o głębokości
1000mm jest przeznaczona do instalowania urządzeń
teleinformatycznych i telekomunikacyjnych zgodnych ze standardem
19" (EIA-310). Każdy model posiada dwie pary belek rackowych z
prostokątnymi otworami montażowymi. Odległość między belkami jest
regulowana w szerokim zakresie. Przepusty kablowe umieszczone z
góry i z dołu ułatwiają wprowadzanie/wyprowadzanie kabli.

Konstrukcja

Perforowane drzwi przednie wyposażone są w zamek powtarzalny,
zapobiegający przypadkowemu dostępowi do zawartości szafy przez
osoby niepowołane. Perforacja zapewnia lepszą cyrkulację powietrza
oraz zwiększa wydajność chłodzenia zainstalowanych urządzeń. Osłony
boczne ułatwiające ich demontaż. Opcjonalnie mogą zostać

wyposażone w zamki. Elementy szafy są malowane proszkowo na kolor czarny.

Wyposażenie

W standardowym wyposażeniu szafy znajduje się podsufitowy panel wentylacyjny z 4 wentylatorami, 3 półki stałe
mocowane czteropunktowo, zespół jezdny w postaci 4 kół, listwa zasilająca z 8 gniazdami z wyłącznikiem oraz
dwa organizery pionowe z zamknięciem czołowym, służące do uporządkowania oraz zarządzania wiązkami kabli.
Szafa jest dostarczana w formie wygodnego zestawu do samodzielnego montażu, który ułatwia wnoszenie nawet do
trudnodostępnych pomieszczeń.

Cechy produktu:

wymiary: 800x1000x2055mm (SxGxW, wysokość wraz z kółkami)
wytrzymała konstrukcja
łatwość montażu
panel wentylacyjny z czteroma wentylatorami
dwa organizery pionowe z zamknięciem czołowym
cztery półki stałe
listwa zasilająca z 8 gniazdami
dostarczana w 4 paczkach na palecie "dłużycowej"
stopki i zestaw jezdny w zestawie
malowanie proszkowe
kolor: czarny



Specyfikacja techniczna:
Standard (cale) 19''
Wysokość (U) 42U (≈ 2055mm)
Szerokość 800mm
Głębokość 1000mm
Rodzaj stojąca
Typ do samodzielnego montażu, skręcana
Drzwi przednie perforacja, z zamkiem
Osłony boczne demontowalne, możliwość montażu zamka, stalowe, zamykane na zatrzask
Tył drzwi, perforacja, stal
Belki rackowe 4x regulowane
Przepusty kablowe góra i dół
Wyposażenie 1x listwa zasilająca, 2x półka stała, panel wentylacyjny 4 wentylatory
Informacje dodatkowe dostarczana w 3 kartonach
Dopuszczalne obciążenie do 800kg
Wymiary 800x1000x2055mm (SxGxW, wysokość wraz z kółkami)
Waga 136 kg
Kolor czarny
Kategoria szafy rack
Status No

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.


