DIGITUS® Szafa sieciowa wisząca 10”

✔ 1,1 – 1,5 mm mocna stalowa blacha
✔ Klasa bezpieczeństwa IP20
✔ Dostępna w wersji 6U i 9U
✔ Kompaktowa obudowa

Opis ogólny
254 mm (10") Szafa wisząca, 6U lub 9U - 312x300 mm, kolor szary (RAL 7035)

Cechy
- Klasa bezpieczeństwa IP20,
- Zamykane drzwi przednie z bezpiecznego szkła, ryglowanie 1-punktowe,
- Kąt otwarcia drzwi 200°,
- Szyny profilowe 254 mm (10") zamontowane na froncie wewnątrz szafy, ocynkowane,
- Szyny profilowe 254 mm (10") z możliwością regulacji głębokości,
- Maks. głębokość montażu wyposażenia: ok. 260 mm,
- Obciążenie szyn profilowych 254 mm (10"): 30 kg,
- Przepust kablowy z listwą szczotkową na górze i z osłoną z tworzywa sztucznego na spodzie,
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania spalin,
- W komplecie zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki),
- Szafa jest kompletnie zamontowana.

Przegląd produktu
Szafki do montażu ściennego 254 mm (10") wykonane są z wytrzymałej konstrukcji z blachy stalowej. Otwory do wprowadzania
kabli na górze i od strony podstawy zapewniają najlepsze możliwości zarządzania kablami na niewielkiej powierzchni. Dzięki
zwartej konstrukcji szafa ta idealnie nadaje się do bieżących zastosowań IT i telekomunikacyjnych, szczególnie w wąskich
przestrzeniach lub w prywatnych domach.

Zestawienie symboli produktów
Kod produktu

Kolor

Jednostka wysokości (U)

DN-10-05U-1 *

Szary

6U

330 x 312 x 300 mm

DN-10-06U-4

Szary

6U

330 x 312 x 400 mm

DN-10-09U

Szary

9U

465 x 312 x 300 mm

Czarny

6U

330 x 312 x 300 mm

DN-10-06U-B

Wymiary produktu (WxSxG) w mm

*05U w symbolu to pozostałość po starej wersji produktu – wysokość szafy to 6U

Dane logistyczne

DN-10-05U-1

Wymiary opakowania
(WxSxG) w mm
400 x 350 x 360 mm

5,5 kg

6,5 kg

DN-10-06U-4

375 x 355 x 440 mm

6,2 kg

7,2 kg

DN-10-09U

540 x 350 x 360 mm

7,0 kg

8,5 kg

DN-10-06U-B

400 x 350 x 360 mm

5,5 kg

6,5 kg

Kod produktu

Zdjęcia produktu
6U

9U

Waga netto w kg

Waga brutto w kg

Rysunki techniczne
DN-10-05U-1

PRZÓD
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DN-10-06U-4
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DN-10-09U
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