
 
 

 

 

 

DIGITUS® Szafa serwerowa serii Dynamic Basic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis ogólny 
482,6 mm (19") Szafa serwerowa serii Dynamic Basic, szerokość 600 lub 800 mm - głębokość 1000 mm 

 

Cechy 
- Klasa bezpieczeństwa IP20, 

- Drzwi przednie i tylne wykonane w 70% z perforowanej stali, zamykane w 1 punkcie, 

- System zamków z klamką uchylną na drzwiach przednich i tylnych, 

- Kąt otwarcia drzwi 120°, 

- Ściany boczne zamykane i zdejmowane, 

- W komplecie 4 szt. nóżek poziomujących, już wstępnie zamontowanych pod szafą, 

- Szyny profilowe 482,6 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie wewnątrz szafy, ocynkowane, 

- Szyny profilowe 482,6 mm (19") z możliwością regulacji głębokości i oznaczenia jednostki wysokości, 

- Obciążenie szyn profilowych 482,6 mm (19"): 600 kg, 

- 2 szt. zamontowanych szyn nośnych głębokości dla większej stabilności od 26U (4 szt. od 32U), 

- Podstawa z wyciętym przepustem kablowym, przykrytym przykręcaną blachą, 

- Podstawa z wyciętymi przepustami kablowymi z osłonami z tworzywa sztucznego z lewej i prawej strony 

(w szafach o szerokości od 800 mm), 

- Dach z wyciętymi przepustami kablowymi z osłonami z tworzywa sztucznego (3x w szafach od szerokości 800 mm; 

1x w szafach od szerokości 600 mm), 

- Dach przygotowany do montażu wentylatorów (otwory przelotowe), 

- Kilka punktów uziemienia dla elementów szafy, 

- W komplecie zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki), 

- Szafa jest kompletnie zamontowana.  

✔ Standardowe kolory: jasny szary i czarny 

✔ Obciążenie do 600 kg 

✔ 1,5 mm mocna stalowa blacha 

✔ Duży wybór wyposażenia 



 
 

 

 

 

 

 

Zgodność z normami 
- ISO 9001:2008, 

- IEC 297-1, -2 (Wymiary konstrukcji mechanicznych serii 482,6 mm (19")), 

- EN 61587-1:2012 (Nośnik mechaniczny dla systemów elektrycznych), 

- EN 60950-1:2006 (Informatyczne systemy technologiczne CE - Bezpieczeństwo - Część 1 - Wymagania ogólne). 

 

Zestawienie symboli produktów 

 

600 mm szerokości x 1000 mm głębokości 

 

Kod produktu Drzwi 
Jednostka wysokości 

(U) 
Kolor 

DN-19 SRV-26U-D Perforowane 26U Szary (RAL 7035) 

DN-19 SRV-26U-DB Perforowane 26U Czarny (RAL 9005) 

DN-19 SRV-42U-D Perforowane 42U Szary (RAL 7035) 

DN-19 SRV-42U-DB Perforowane 42U Czarny (RAL 9005) 

 

800 mm szerokości x 1000 mm głębokości 

 

Kod produktu Drzwi 
Jednostka wysokości 

(U) 
Kolor 

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

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

 

Dane logistyczne 

Jednostka wysokości (U) 
Wysokość x szerokość x 

głębokość w mm 
Waga netto w kg 

26U 1330x600x1000 mm 80,5 kg 

42U 
2040x600x1000 mm 112,9 kg 

2040x800x1000 mm 136,7 kg 

 

Maksymalna głębokość montażu sprzętu dla komponentów o średnicy 482,6 mm (19") 

Głębokość szafy Głębokość montażowa min. - max. 

1000 mm 630-950 mm 

 

  



 
 

 

 

 

Zdjęcia produktu 

 

Rysunki techniczne 

600 mm szerokości x 1000 mm głębokości 
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800 mm szerokości x 1000 mm głębokości 
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