Typ:

Szafa serwerowa

Model:
Ref:

10.10.2017
Rev: 0

DSH-SSRS-4x-xx-S06-B

SZAFA SERWEROWA FIBRAIN

OPIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
Dostępna w dwóch głębokościach (1000 i 1200 mm), w dwóch szerokościach (600 i 800 mm) i wysokościach 42 – 47 U.
Spawana konstrukcja zapewniająca sztywność i wytrzymałość.
Szafa przystosowana do pojedynczego zastosowania jak również do łączenia w szereg oraz zabudowy w system zimnego
korytarza.
Szafa wyposażona jest w belki nośne i stelaż do zabudowy urządzeń w systemie 19".
Różnorodność wykonania podstawowych elementów obudów (drzwi, ścianki, dachy, itp.).
Zastosowany rozkład wycięć pod przepusty szczotkowe umożliwia łatwe wprowadzenie okablowania.
Wyposażenie umożliwiające prawidłową wentylacje obudowy.
Szeroki zakres wyposażenia dedykowanego do szaf serwerowych i telekomunikacyjnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Materiał:



obudowa - blacha stalowa
elementy wyposażenia – blacha stalowa
ocynkowana ogniowo

Stopień ochrony:


IP 20 zgodnie z normą PN-EN60529.

Wykończenie powierzchni:

Nośność:

Obudowa malowana farbą proszkową w kolorze czarnym
RAL 9005.
Akcesoria blacha stalowa ocynkowana.

Nośność obudowy – 1700 kg
Nośność stelaża 19” - 1500 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:
•
•
•
•
•

rama obudowy z regulowanymi stopkami
drzwi przednie i tylne perforowane jednoskrzydłowe
dwie pary stelaży calowych (U) w rozstawie 19’’
dach płaski
wewnętrzna instalacja uziemiająca

Konfiguracja szafy o szerokości 600 mm

Konfiguracja szafy o szerokości 800 mm
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OPCJE ZAMAWIANIA
Wymiary użytkowe
Wysokość
[U = 44,45mm]

Numer katalogowy

Szerokość [mm]

Głębokość [mm]

600

1000

SSRS-45-6/10-S06-B

600

1200

SSRS-45-6/12-S06-B

800

1000

SSRS-45-8/10-S06-B

800

1200

SSRS-45-8/12-S06-B

600

1000

SSRS-42-6/10-S06-B

600

1200

SSRS-42-6/12-S06-B

800

1000

SSRS-42-8/10-S06-B

800

1200

SSRS-42-8/12-S06-B

45 U

42 U

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

