Netrack shelf 19'' support, 2 pcs, charcoal
Product price:

PLN24.99 tax
included
Product codes:

Reference: 119-100-000-002
EAN13: 5908268776130
UPC: -

Product features:

Height [U/mm]: 40 mm
Depth [mm]: 262 mm
Producer: Netrack
Class of product: Component for rack 19"&10"
Net weight: 0.1 kg
Colour: black
Component for rack 19: Other
Standard: 19"
Additional information 1: support for 19" shelves
Additional information 2: zestaw zawiera
01 kolor: czarny
01 kod koloru: RAL 9004
01 wymiary podstawowe: 10"/1U
wysokość [mm]:
01 szerokość [mm]: 254
01 głębokość [mm]: 150
01 waga [kg]: 0,4

01 wysokość zapakowanego produktu [mm]: 275
01 szerokość zapakowanego produktu [mm]: 160
01 głębokość zapakowanego produktu [mm]: 55
01 waga zapakowanego produktu [kg]: 0,433
Standard Rack: 19"
Wysokość U: 1U
Typ półki: mocowanie przód/tył 4 pkt.
Grubość blachy: 1,8
Punkty mocowania: 4
Ilość potrzebnych śrub rack: 8

Product short description:

Półki do szafy Rack -podstawowe wyposażenie każdej szafy Rack. Umożliwia
zamontowanie dowolnego wyposażenia oraz sprzętu w szafie wyposażonej w szyny
Rack 10 lub 19“

Product description:

Półka do szafy Rack - opis produktu
Półki do szaf Rack najczęściej wykorzystujemy, gdy chcemy zainstalować
urządzenia nieprzystosowane do zamontowania w szynach Rack 10 lub 19”.
Najczęściej są to: komputery/serwery, konwertery, rejestratory czy analizatory.
Urządzenia można umieścić na półkach, przymocować za pomocą opasek lub śrub,
wykorzystując otwory perforacyjne. Półki Netrack mają stabilną konstrukcję i
wykonane są z grubej, wytrzymałej blachy. Gwarantuje to wytrzymałość nawet przy
dużych obciążeniach.
Półki Rack - wykonanie
gięta blacha stalowa
grubość blachy: 1,8 [mm]
lakier proszkowy utwardzany termicznie
Półki do szaf Rack- parametry techniczne
wymiary podstawowe: 10"/1U
wysokość: 45 mm
szerokość: 254 mm
głębokość: 150 mm
minimalna głębokość szafy: 240 mm
ilość punktów podparcia (mocowania): 2

nośność: 10 kg
kolor: szary
Waga: 0,4 kg
do zamontowania potrzeba 4 śruby Rack
Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1,
IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19”
Zawartość opakowania
półka
wspornik montażowy - 2 szt.
śruby do zamontowania wsporników do półki
wymiary zapakowanego produktu: H/W/D [mm] 55/275/160
waga z opakowaniem: 0,433 kg
Zobacz także
śruby Rack 4szt
śruby Rack 50szt
pasuje do szaf wiszących
pasuje do szaf stojących: pólka nie pasuje do szaf stojących

Product attributes:
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