
Datasheet

DIGITUS Szafa sieciowa serii Unique – 600 x 1000 mm
(szer. x gł.)

DN-19 26U-6/10-1
EAN 4016032332251

26U network rack, Unique 1342x600x1000 mm, color grey (RAL
7035)

Szafa sieciowa serii Unique została zaprojektowana i wyprodukowana
do zainstalowania w niej okablowania i komponentów sieciowych.
Rożne zastosowane optymalizacje pozwoliły na osiągnięcie najlepszej
jakości i wartości dodanej. Szafy są łatwe w użyciu i posiadają
estetyczny wygląd. Drzwi przednie składają się z kompletnej ramy
metalowej ze szkłem bezpiecznym. Zamykana dźwignia obrotowa jest
przygotowana do montażu półwkładek cylindrycznych (adapter
załączony). Wszystkie części boczne są zamykane i można je łatwo
zdjąć. Każda szafa zawiera galwanizowane profile montażowe 483 mm
(19") zamontowane z przodu i z tyłu we wnętrzu szafy. Posiadają one
regulację głębokości oraz oznaczenie danej jednostki wysokości.
Pionowe kanały prowadnic kablowych są zamontowane obok
przednich profili montażowych (w przypadku szaf od szerokości 800
mm). Gwarantują one łatwe prowadzenie kabli krosowych i
instalacyjnych. Dach jest przygotowany do zamocowania
klimatyzatora. Kompletnie zmontowane szafy 483 mm (19") są
dostępne w różnych jednostkach wysokości od 22U do 47U i
szerokości 600 lub 800 mm oraz głębokości 600, 800 lub 1000 mm.
Kolor standardowy szary (RAL 7035) i czarny (RAL 9005); inne kolory
dostępne na zapytanie.

Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana,
skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim
wymogom infrastruktury IT.

• Stopień ochrony IP20
• Drzwi przednie z kompletnej ramy metalowej ze szkłem

bezpiecznym
• System zamknięcia z dźwignią obrotową na drzwiach przednich

(przygotowany do montażu półwkładek cylindrycznych)

• Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 120°
• Drzwi jednoskrzydłowe
• Blokada 1-punktowa na wszystkich drzwiach
• Części boczne są zamykane i zdejmowane
• W skład zestawu wchodzą 4 nogi regulacyjne umieszczone już

pod szafą
• Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i

tylnej stronie w szafie, galwanizowane
• Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i

oznaczenie jednostki wysokości
• Wbudowane wsporniki poprzeczne zapewniają stabilność
• Przesuwany wlot kablowy z uszczelką z porowatej gumy w

podłodze
• Wlot kablowy z listwą szczotkową na górnej i dolnej stronie tylnej

szafy
• Dach jest przygotowany do montażu klimatyzatora
• Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych

komponentów
• Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych

komponentów
• Dach jest przygotowany do montażu klimatyzatora
• Dostawa w stanie zmontowanym
• Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
• Głębokość: 1000 mm
• Drzwi przednie: Drzwi szklane
• U: 26
• Nośność: 800 kg
• Typ szafy: Szafa sieciowa
• Szerokość: 600 mm
• Youtube ID DE: [jQLE85LKqf0]
• Youtube ID EN: [I8Yfx9HYlDQ]

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 78.00 105.00 65.00 139.20 950,040.00

Packaging Unit Inside 1 78.00 105.00 65.00 139.20 950,040.00

Packaging Unit Single 1 78.00 105.00 65.00 139.20 950,040.00

Net single without Packaging 1 77.00 100.00 60.00 134.20 805,200.00
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