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KARTA TECHNICZNA

Szafa serwerowa 42U 19" 600x1000, WireArte - PREMIUM Brand, drzwi przednie
perforowane 75%, drzwi tylne perforowane 75%, osłony boczne pełne, zamek, 4 belki
nośne, cokół, nośność 1100kg

Numer katalogowy: SS-42U-600-1000-WA02-C
Producent/marka: WireArte
Kod EAN: 5904204400794

Wersja: 20210803
Język: PL

Opis produktu

WireArte- szafy serwerowe klasy PREMIUM do stosowania wewnątrzbudynkowego. Wykonane wUnii Europejskiej,dedykowane dla

klientów potrafiących docenić wysoką jakość ubraną w piękny design.

Szafa zmontowana, wykonana z wytrzymałej blachy o grubości 2,2mm i dopuszczalnym obciążeniu 1100 kg (obciążenie testowane na

pracujących urządzeniach).

Duża głębokość 1000 mm pozwala na swobodny montaż urządzeń w standardzie 19". Każdy model posiada 4 belki rackaowe. Trzy

dzielone przepusty kablowe umieszczone z góry i dwa dzielone z dołu ułatwiają wprowadzanie/wyprowadzanie przewodów. Szafa

sprzedawana jest jako złożona na gotowo razem z cokołem.

Konstrukcja
Drzwi przednie oraz tylne perforowane w 75% wyposażone są w zamek zapobiegający dostępowi do szafy przez osoby niepowołane.

Osłony boczne stalowe pełne zamykane na zamek. Elementy szafy są malowane proszkowo na kolor czarny RAL9004.

Dopuszczalne obciążenie
Dzięki zastosowaniu blachy stalowej o grubości 2,2 mm maksymalny ciężar wyposażenia zamontowanego w szafie może wynieść

ponad 1100 kg!

Kąt otwarcia drzwi
Maksymalny kąt otwarcia drzwi 235 stopni

Stopień ochrony
IP20 zgodnie z normą PN-EN 60529

Malowanie
Szkielet szafy, osłony oraz drzwi malowane farbą proszkową w kolorze RAL9004.Belki nośne ocynkowane.

Opakowanie
Szafa złożona - gotowa do montażu
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Specyfikacja techniczna

Dane techniczne
Szerokość 19"

Wysokość 42U

Szerokość zewnętrzna 600 mm

Wysokość zewnętrzna z cokołem 2056 mm

Głębokość zewnętrzna 1000 mm

Materiał blacha stalowa

Wykończenie powierzchni malowanie farbą proszkową

Grubość blachy 2,2 mm (+/- 0,2 mm)

Grubość profili montażowych 2,2 mm (+/- 0,2 mm)

Konstrukcja ramy skręcana

Nośność szafy 1100kg! (na cokole)

Stopień ochrony IP 20

Kolor czarny (RAL9004)

Drzwi przednie perforowane 75% - zamykane na klucz

Drzwi tylne perforowane 75% - zamykane na klucz

Osłony boczne stalowe - zamykane na klucz

Galeria / Certyfikaty
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