
Szafy - Szafy serwerowe stojące

Numer artykułu (przykład) DN-19 SRV-42U-8/10-V DN-19 SRV-42U-8-N-1 DN-19 SRV-42U-8-D

Seria varioFLEX Unique Dynamic Basic

Wymiary standardowe

Wysokość (U) 42U 26U, 32U, 36U, 42U, 47U 26U, 32U, 36U, 42U, 47U

Szerokość (mm) 800 600, 800 600, 800

Głębokość (mm) 1000 1000, 1200 1000

Sposób wysyłki Sposób wysyłki Zmontowana Zmontowana Zmontowana

Drzwi przednie

Rodzaj (dla szaf o szerokości 800 mm) Stalowe drzwi z 80% perforacją, jednoskrzydłowe Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe, zaokrąglone Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe

Rodzaj (dla szaf o szerokości 600 mm) Stalowe drzwi z 80% perforacją, jednoskrzydłowe Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe, zaokrąglone Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe

Zamykanie Klamka uchylna z zamkiem półcylindrycznym Klamka uchylna z zamkiem półcylindrycznym Klamka uchylna z zamkiem

Kąt otwarcia 270° 230° 120°

Drzwi tylne

Rodzaj (dla szaf o szerokości 800 mm) Stalowe drzwi z 80% perforacją, dwuskrzydłowe Stalowe drzwi z 70% perforacją, dwuskrzydłowe Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe

Rodzaj (dla szaf o szerokości 600 mm) Stalowe drzwi z 80% perforacją, jednoskrzydłowe Stalowe drzwi z 70% perforacją, dwuskrzydłowe Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe

Zamykanie Klamka uchylna z zamkiem półcylindrycznym Klamka uchylna z zamkiem półcylindrycznym,
3 punktowe zamykanie Klamka uchylna z zamkiem

Kąt otwarcia 270° 230° 120°

Panele boczne Panele boczne Zdejmowane z zatrzaskami, zamykane, jeden element Zdejmowane z zatrzaskami, zamykane, 
podzielone poziomo (od 42U) Zdejmowane, zamykane

Dach z miejscem
na wentylator

Dach z miejscem na wentylator 482.6 mm (19") płyty zaślepiające
do indywidualnego wykorzystania Specjalna konstrukcja do montażu panela wentylacyjnego Wycięte otwory

Osłona miejsca na wentylator 482.6 mm (19") płyty zaślepiające
do indywidualnego wykorzystania Górna osłona, która może być zdemontowana, perforowana

Pionowe przepusty kablowe Pionowe przepusty kablowe Zamontowane z przodu (po lewej i prawej stronie)

Otwór kablowy
w podłodze

Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm + 600 mm) 482.6 mm (19") płyty zaślepiające
do indywidualnego wykorzystania Zaślepka z regulowanym przepustem z pianki Otwór z przykręconą pokrywą

Rodzaj (dla szaf o szerokości 800 mm) Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania 
kabli z lewej i z prawej strony

Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania
kabli z lewej i z prawej strony

Dodatkowe otwory kablowe z plastikowymi osłonami
po lewej i prawej stronie

Otwór kablowy
w dachu

Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm + 600 mm) 482.6 mm (19") płyty zaślepiające
do indywidualnego wykorzystania

Rodzaj (dla szaf o szerokości 800 mm) Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania
kabli z lewej i z prawej strony

Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania
kabli z lewej i z prawej strony

Dodatkowe przepusty kablowe z plastikowymi osłonami
po lewej i prawej stronie

Nośność profili 
montażowych 19" Nośność profili montażowych 19" 1200 kg 1000 kg 600 kg

Nóżki poziomujące / kółka Nóżki poziomujące / kółka Nóżki poziomujące Nóżki poziomujące + kółka Nóżki poziomujące

Wszystkie wymienione nazwy marek i loga są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Zastrzega się prawo do różnic konstrukcyjnych w stosunku do zdjęć, błędów i zmian technicznych. Wszystkie informacje są dostarczane bez gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Prawo do dostawy jest zastrzeżone i zależy od dostępności. Opublikowane przez

ASSMANN Electronic GmbH, Aufdem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid - Germany. 04/2022


