Typ:

Szafka wisząca jednosekcyjna

Model:
Ref:

DSH-SWJ-xx-x00-S06-B

SZAFKA WISZĄCA JEDNOSEKCYJNA FIBRAIN

OPIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
Dostępna w 2 głębokościach (400 i 600 mm) oraz 6 wysokościach użytkowych (od 6 do 21 U).
Spawana konstrukcja zapewniająca sztywność i wytrzymałość.
Szafka wyposażona jest w dwie belki nośne w rozstawie 19" z możliwością regulacji.
Płyty górna, dolna oraz tylna posiada wyłamywane przepusty kablowe z możliwością dodatkowego wyposażenia w przepust
szczotkowy.
Otwory montażowe w płycie górnej i dolnej umożliwiają zamontowanie wentylatorów.
Bez narzędziowy demontaż drzwi i osłon bocznych.
Osłony boczne oraz drzwi zamykane na klucz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Materiał:

•
•

blacha stalowa
szkło hartowane 4mm

Wykończenie powierzchni:

•
•

szkielet, drzwi, osłony – farba proszkowa o grubej
strukturze w kolorze czarnym RAL 9005
belki nośne – blacha stalowa ocynkowana

Stopień ochrony:

•

IP 20 zgodnie z normą PN-EN60529.

Nośność:

•

Dopuszczalne obciążenie szafki wynosi 150 kg.

Uwaga
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności
odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.

Fibrain Sp. z o.o., Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie, Polska tel:+48 17 866 08 12; email:info@fibrain.com; web: www.fibrain.com
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ZAKRES DOSTAWY:
•
•
•
•
•
•
•

Szkielet
Panel tylny
Płyta dolna
Płyta górna
Drzwi
2 osłony boczne
2 belki nośne

Rysunki konfiguracyjne szafki
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OPCJE ZAMAWIANIA
Wysokość
użytkowa HU
[u = 44,45]

Wymiary zewnętrzne
Szerokość
L [mm]

Numer katalogowy szafki

Głębokość
G [mm[

400

600

600

6U
9U
12 U
15 U
18 U
21 U
6U
10 U
12 U
15 U
18 U
21 U

SWJ-06-400-S06-B
SWJ-09-400-S06-B
SWJ-12-400-S06-B
SWJ-15-400-S06-B
SWJ-18-400-S06-B
SWJ-21-400-S06-B
SWJ-06-600-S06-B
SWJ-10-600-S06-B
SWJ-12-600-S06-B
SWJ-15-600-S06-B
SWJ-18-600-S06-B
SWJ-21-600-S06-B
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