
Szafa krosowa 483 mm (19“) Dynamic Basic Series 

DN-19 42U-8/8-D 

Opis ogólny 

Szafa krosowa 483 mm (19“) Dynamic Basic Series, 600, 800 mm szerokość - 600, 800 mm głębokość 

Cechy 

- Stopień ochronny IP20

- Wyposażona w przednie drzwi wykonane ze szkła

- Zamek blokady z dźwignią obrotową

- Możliwość zmiany otwarcia drzwi z lewej na prawą stronę

- Kąt otwarcia drzwi przednich 120°

- Drzwi przednie z 1-punktowym zamykaniem

- Tylne oraz boczne ściany mogą być zamykane bądź zdemontowane

- W zestawie 4 szt. nóżek wyrównujacych poziom szafy

- Szyny profilowe 483 mm (19“) zamontowane na przedniej jak i tylnej stronie szafy, galwanizowane

- Szyny profilowe 483 mm (19“) są regulowane co do głębokości oraz oznaczone jednostka wysokości „U”

- Obciążalność szafy: 600 kg

- Blacha stalowa o grubości 1,5 mm

- Wysoka wytrzymałość ramy poprzez zastosowanie specjalnej techniki gięcia materiału

- Duży centralny przepusta kablowy w podstawie dolnej - demontowalny

- Boczne przepusty kablowe na podstawie dolnej z lewej i prawej strony z plastikowymi zaślepkami (dla szaf o
szerokości 800 mm)

- Boczne przepusty kablowe na podstawie górnej z plastikowymi zaślepkami (3x dla szaf o szerokości 800 mm;
1x dla szaf o szerokości 600 mm)

- Możliwość montażu wentylatora na podstawie górnej

- Kilka punktów uziemiających

- Dostępność w kolorze: Szarym (RAL 7035) oraz czarnym (RAL 9005) na specjalne zamówienie.

✔ Blacha stalowa o grubości 1,5 mm

✔ Obciążalność do 600 kg

✔ W kolorze szarym lub czarnym

✔ Duża przestrzeń użytkowa



Podsumowanie produktu 

Szafa serwerowa Unique Series została zaprojektowana i wyprodukowana aby bezpiecznie korzystać z  

urządzeń krosowych. Kilka  optymalizacji skutkuje idealną wydajnością pomiędzy jakością i dodaną 

wartością. Każda szafa została zaprojektowana tak by była wytrzymała, łatwa w obsłudze i estetyczna.  

Drzwi przednie posiadają metalową konstrukcja która wypełniona jest dobrej jakości szkłem. Możliwość 

zmiany otwarcia drzwi z lewej na prawą stronę i odwrotnie. Wszystkie pełne sciany są zamykane oraz 

demontowane. Każda szafa wyposażona jest w szyny profilowe 483 mm (19“) zamontowane na 

przedniej jak i tylnej stronie szafy, galwanizowane. Podstawa górna szafy jest przeystosowana do 

montażu wentylatora. Dostępność szaf o różnej wysokości od 22U do 42U oraz o różnej głębokości od 

600 do 800 mm. Standardowe kolory dostępne w kolorze: Szarym (RAL 7035) oraz czarnym (RAL 9005) 

na specjalne zamówienie. 

Zgoność standardów 
- ISO 9001:2008
- IEC 297-1, -2
- EN 61587-1:2012
- EN 60950-1:2006

Zdjęcia szaf 



Logistyka 

Wysokość [U] wysokość x szerokość 
x głębokość  [mm] 

Waga netto  [kg] 

22U 
1125x600x600 mm 38 kg 

1125x600x800 mm 43 kg 

26U 
1300x600x600 mm 45 kg 

1300x600x800 mm 51 kg 

32U 

1560x600x600 mm 55 kg 

1560x600x800 mm 63 kg 

1560x800x800 mm 73 kg 

42U 

2010x600x600 mm 72 kg 

2010x600x800 mm 82 kg 

2010x800x800 mm 111 kg 

*Wysokość w mm zawiera wymiary nóżek, wysokość szafy od góry do podstawy, należy odjąć

80mm

Wideo produktu  

Możliwość obejrzenia produktu „DN-19 42U-8/8-D“ na oficjalnym kanale DIGITUS® Professional 

YouTube Channel 

Zestawienie symboli 

Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 600 mm szerokość x 600 mm głębokość 

Symbol Wysokość (U) Kolor 

DN-19 22U-6/6-D 22U Szary (RAL 7035) 

DN-19 22U-6/6-DB 22U Czarny (RAL 9005) 

DN-19 26U-6/6-D 26U Szary (RAL 7035) 

DN-19 26U-6/6-DB 26U Czarny (RAL 9005) 

DN-19 32U-6/6-D 32U Szary (RAL 7035) 

DN-19 32U-6/6-DB 32U Czarny (RAL 9005) 

DN-19 42U-6/6-D 42U Szarny (RAL 7035) 

DN-19 42U-6/6-DB 42U Czarny (RAL 9005) 

Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 600 mm szerokość x 800 mm głębokość 

Symbol Wysokość (U) Kolor 

DN-19 22U-6/8-D 22U Szary (RAL 7035) 

DN-19 22U-6/8-DB 22U Czarny (RAL 9005) 

DN-19 26U-6/8-D 26U Szary (RAL 7035) 

DN-19 26U-6/8-DB 26U Czarny (RAL 9005) 

DN-19 32U-6/8-D 32U Szary (RAL 7035) 

DN-19 32U-6/8-DB 32U Czarny (RAL 9005) 

DN-19 42U-6/8-D 42U Szary (RAL 7035) 

DN-19 42U-6/8-DB 42U Czarny (RAL 9005) 



Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 800 mm szerokość x 800 mm głębokość 

Symbol Wysokość (U) Kolor 

DN-19 32U-8/8-D 32U Szary (RAL 7035) 

DN-19 32U-8/8-DB 32U Czarny (RAL 9005) 

DN-19 42U-8/8-D 42U Szary (RAL 7035) 

DN-19 42U-8/8-DB 42U Czarny (RAL 9005) 

Rysunki techniczne 

Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 600 mm szerokość x 600 mm głębokość 



Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 600 mm szerokość x 800 mm głębokość 

Szafa krosowa Dynamic Basic Series - 800 mm szerokość x 800 mm głębokość 




