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Wysokość użytkowa 15U
Stopień ochrony IP 20 (do zastosowań
wewnętrznych)
Obciążalność 800 kg (z nogami poziomującymi)
Wykonanie Stal walcowana na zimno SPCC +
szkło hartowane, profile 1,5mm/2mm, blachy
1,2mm, szkło 5mm
Wymiary 855 x 600 x 600 mm (wys. x szer. x
głęb.)
Waga 56 kg

Wymagająca złożenia szafa sprzętowa systemu rack 19" o wysokości
użytkowej 15U i głębokości 600mm. Szafa przystosowana do montażu
wolnostojącego, wyposażona w nogi poziomujące. Dopuszczalne obciążenie
statyczne wynosi 800kg przy zastosowaniu nóg poziomujących. Wykonana
ze stali walcowanej na zimno SPCC, o grubości 1,2mm (blachy) i
1,5mm/2mm (profile) malowanej proszkowo na kolor RAL 9004. Zarówno
drzwi frontowe jak i tylne zamykane na kluczyk (dwa w komplecie dla
obydwu drzwi) wykonane ze szkła hartowanego o grubości 5mm (frontowe)
i blachy SPCC 1,2mm (tylne), drzwi boczne z możliwością zamontowania
zamka (RAZB16). Ochronność IP 20 (zastosowania wewnętrzne). Otwory
wentylacyjne na płycie górnej i dolnej oraz w drzwiach frontowych, w górnej
dodatkowo możliwość instalacji wentylatorów (panel 2 szt. - RAWP600).
Wpusty kablowe na płycie dolnej i górnej. W komplecie 4 nogi poziomujące
oraz 4 kółka bez blokady. Możliwość zamontowania cokołu o wysokości
100mm (RAC166).

Parametry techniczne  
Wysokość użytkowa 15U
Stopień ochrony IP 20 (do zastosowań wewnętrznych)
Obciążalność 800 kg (z nogami poziomującymi)
Wpusty kablowe Z tyłu, od dołu
Wentylacja Otwory wentylacyjne na płycie dolnej, górnej

oraz w drzwiach frontowych , możliwość
instalacji panelu 2 wentylatorów na płycie
górnej (RAWP600)

Opcje Instalacja zamka RAZB16 w drzwiach
bocznych, montaż cokołu 100mm RAC166

Wykonanie Stal walcowana na zimno SPCC + szkło
hartowane, profile 1,5mm/2mm, blachy
1,2mm, szkło 5mm

Kolor RAL 9004
Wymiary 855 x 600 x 600 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga 56 kg
Wyposażenie dodatkowe Kluczyk do zamka drzwiczek frontowych (2

szt.)

Pulsar RS1566GD
Stojąca szafa rack 600x600mm, obciążenie 800kg, wysokość 15U, do złożenia


