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Wykonanie Blacha DC01, grubość 1mm
Wymiary użytkowe 70 x 390 x 395 mm (wys. x
szer. x głęb.)
Kolor RAL 9005
Wyposażenie dodatkowe Zestaw montażowy
(2x wkręty M6 i koszyczki), blacha montażowa
(330 x 360mm)
Funkcje dodatkowe Tamper otwarcia obudowy

ARAD2 to obudowa instalowana do wnętrza szaf sprzętowych RACK 19"
(wys. 2U), pozwalająca na instalację urządzeń pozbawionych własnej
obudowy (różnego rodzaju "gołych" płytek PCB, np. modułów we/wy i
innych modułów rozbudowujących, zasilaczy, akumulatorów). Tym samym
możliwe jest odizolowanie ich do bezpośredniego dostępu ludzi i
zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem. Dla ułatwienia
instalacji urządzeń we wnętrzu obudowy, w zestawie dołączona jest blacha
montażowa o wymiarach 330 x 360mm. W celu zapewnienia odpowiednich
warunków temperaturowych możliwe jest zainstalowanie opcjonalnego
wentylatora ARAW45 (do 2 szt., z tyłu obudowy) wyposażonego w czujnik
temperatury. W tylnej części znajduje się także zespół przepustów
kablowych. Można je opcjonalnie zaopatrzyć w dławnicę kątową (ARAP16,
ARAP21). Montaż obudowy jest możliwy poprzez przykręcenie do czoła
profili RACK (dwupunktowo - śruby i koszyczki w zestawie), ale zalecane jest
użycie szyn prowadzących typu ARAS (model w zależności od głębokości
szafy) pozwalających na łatwe wysuwanie obudowy w razie konieczności
prac serwisowych (pełny wysuw) oraz zwiększenie obciążenia statycznego
obudowy do 60kg. Obudowa posiada zabezpieczenie antysabotażowe
(tamper otwarcia obudowy). Wykonana jest z blachy DC01 o grubości 1mm,
pomalowanej na kolor RAL9005.

Parametry techniczne  
Wykonanie Blacha DC01, grubość 1mm
Wymiary 88 x 485 x 430 mm (wys. x szer. x głęb.)
Wymiary użytkowe 70 x 390 x 395 mm (wys. x szer. x głęb.)
Montaż Dwupunktowo do czoła profili RACK lub na

szynach ARAS (dobór zależnie od głębokości
szafy)

Kolor RAL 9005
Waga 5,6 kg
Wyposażenie dodatkowe Zestaw montażowy (2x wkręty M6 i

koszyczki), blacha montażowa (330 x 360mm)
Funkcje dodatkowe Tamper otwarcia obudowy

Pulsar ARAD2
Obudowa RACK 19", wysokość 2U, instalacja wewnątrz szafy


