Delock Κυτίο Δικτύου 10″ με γυάλινη πόρτα 4U μαύρο
Περιγραφή
Αυτό το κυτίο δικτύου της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως βάση ή για τοποθέτηση σε τοίχο και
είναι ιδανικό για την εγκατάσταση συσκευών 10″ π.χ.
τμήματα πλάκας.
Εύκολη πρόσβαση στις συσκευές
Οι αφαιρούμενες πλευρικές πλάκες επιτρέπουν μια
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις εγκατεστημένες
συσκευές στο πλαϊνό τμήμα του κυτίου δικτύου.
Η μπροστινή πόρτα μπορεί να κλειδωθεί και
διαθέτει παράθυρο θέασης
Το κυτίο δικτύου μπορεί να κλειδωθεί για να
διαβεβαιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Το παράθυρο
θέασης επιτρέπει την επιθεώρηση εσωτερικά του κυτίου
δικτύου συνεχώς.
Σύστημα μέγιστου εξαερισμού
Οι ενσωματωμένες υποδοχές εξαερισμού στην πάνω
πλάκα του καλύμματος διαβεβαιώνουν τον μέγιστο
εξαερισμό των εγκατεστημένων συσκευών.
Χαρακτηριστικά
• Κυτίο δικτύου 10″ για βάση ή τοποθέτηση σε τοίχο, 4U
• 2 πλαϊνές ράγες στο μπροστινό τμήμα
• Οι μεντεσέδες της πόρτας μπορούν να επιλεχθούν ποικιλότροπα (αριστερά ή δεξιά)
• Η εναπόθεση των καλωδίων είναι δυνατή στο πάτωμα ή στο πάνω μέρος,
συμπεριλαμβανομένων και των καπακιών κάλυψης
• Μπροστινή πόρτα με γυαλί ασφαλείας, με δυνατότητα κλειδώματος
• Αφαιρούμενες πλευρικές πλάκες
• Υποδοχές εξαερισμού για εξαερισμό
• Βάθος στήριξης: μέγ. 240 mm
• Δυνατότητα φορτίου: μέγ. 40 κ.
• Βάρος: περ. 6 kg
• Χρώμα: μαύρο
• Υλικό: μέταλλο
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 350 x 280 x 255 mm

Αρ. προϊόντος 43379
EAN: 4043619433797
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Συσκευασία

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Κυτίο δικτύου
• 2 x πλήκτρα
• 20 x βίδες M6
• 20 x Ροδέλα
• 20 x έγκλειστα παξιμάδια
Εικόνες
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General
Mounting type:

10 in
Τοποθέτηση σε τοίχο

Physical characteristics
Υλικό:

μέταλλο

Μήκος:

350 mm

Width:

280 mm

Height:

250 mm

Χρώμα:

μαύρο
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