Delock 10″ Síťová skříň se skleněnými dvířky, 4U, černá
Popis
Tuto síťovou skříň značky Delock lze použít k postavení
nebo k montáži na stěnu a je ideální k instalaci zařízení
rozměru 10″, jako například patch panelů.
Snadný přístup k zařízením
Snímatelné boční panely umožňují snadný a rychlý přístup
k zařízením nainstalovaným na zadní straně síťové skříně.
Uzamykatelné přední dveře s nahlížecím okénkem
Síťovou skříň je možno pro zajištění lepšího zabezpečení
uzamknout. Nahlížecí okénko umožňuje kdykoli se do
síťové skříně podívat.
Optimální větrací systém
Integrované větrací štěrbiny na horní ploše krycí desky
zajistí optimální odvětrání instalovaných zařízení.
Specifikace
• Síťová skříň rozměru 10″ k postavení nebo k montáži na stěnu, 4U
• 2 profilové kolejnice na přední straně
• Závěs dvířek je možno volit různě (levá nebo pravá dvířka)
• Možnost umístění kabelových průchodek na podlahu a nahoru, včetně krycích čepiček
• Přední dvířka s bezpečnostním sklem, uzamykatelná
• Snímatelné boční panely
• Větrací otvory k odvětrávání
• Montážní hloubka: max. 240 mm
• Zatěžovací kapacita: max. 40 kg
• Váha: cca. 6 kg
• Barva: černá
• Materiál: kov
• Rozměry (DxŠxV): cca. 350 x 280 x 255 mm

Číslo produktu 43379
EAN: 4043619433797
Země původu: China
Balení: Box

Obsah balení
• Síťová skříň
• 2 x klíč
• 20 x šroubky M6
• 20 x podložka
• 20 x klecové matice
Příslušenství

© 2022 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

www.delock.de
43379

1/2
13.08.2022

General
Mounting type:

10 in
Montáž na zeď

Physical characteristics
Materiál:

kov

Délka:

350 mm

Width:

280 mm

Height:

250 mm

Barva:

černá
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