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Szafki wiszące EmiterNet niedzielone 10'' z drzwiami z blachy

Oznaczenia:

Kod:      EM/SOHO-B-6U

EM/SOHO-B-9U

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Szafa wykonana z blachy stalowej, konstrukcja spawana,  o dużej 

sztywności (większej niż w przypadku modeli szaf skręcanych). 

Obudowa posiada w dachu i podłodze otwory przystosowane do 

wybicia i wprowadzenia kabli o wym. 100x65 mm (szer. x wys.).

Drzwi przednie wykonane z blachy stalowej, z zamkiem 1 punktowym,

zamontowane na zawiasach. Możliwość zamiany kierunku otwierania 

drzwi.

Tył z blachy z 4 otworami do zamocowania szafki oraz dużym 

otworem na wprowadzenie kabli i przewodów. 

Dwa pionowe profile montażowe 19” (jedna płaszczyzna montażowa) 

w odległości 75 mm od drzwi przednich.

W komplecie półka, komplet 6 śrub montażowych i 2 klucze do drzwi.

Parametry techniczne:

Standardowy kolor RAL 7044 (jasno szary - struktura)

Drzwi z blachy stalowej

Jedna płaszczyzna montażowa 19”

Szafa kompletnie zmontowana, gotowa do instalacji i montażu wyposażenia.

Szafy pakowane w karton

Wyposażenie:

półka mocowana w 2 punktach

śruby montażowe 6 kpl

klucze do drzwi 2 szt.
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WYMIARY

KOD wysoko
ść

szerokość
[mm]

głębokość
[mm]

 wysokość
[mm]

nośność
[kg]

masa [kg]

EM/SOHO-B-6U 6U 325 310 310 20 7
EM/SOHO-B-9U 9U 325 330 445 20 10

KOD otwory montażowe
odstęp szerokość [mm]

otwory montażowe
odstęp wysokość [mm]

 rozmiar otworu na
tylnej ścianie 

szer. x wys. [mm]

EM/SOHO-B-6U 220 195 185x270
EM/SOHO-B-9U 220 285 180x400

               

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie 
ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy 
zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w 
niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia. 
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