
DIGITUS Professional Wall Mounting Cabinets
Dynamic Basic Series - 600x600 mm (WxD)

DN-19 12U-6/6-EC
EAN 4016032221753

12U wall mounting cabinet, Dynamic Basic 638.40x600x600 mm,
color grey (RAL 7035) incl. rear side profile rails

Szafka ścienna serii Dynamic Basic posiada wytrzymałą konstrukcję z
blachy stalowej. Stabilność zwiększa się dzięki stosowaniu zgrzein
punktowych. Części boczne można zdjąć, a montaż ścienny jest prosty
i szybki. Szafki ścienne nadają się idealnie do wszelkich standardowych
zastosowań w zakresie EPD i telekomunikacji.

Optymalna wentylacja i odprowadzanie powietrza

• Stopień ochrony IP20
• Zamykane szklane drzwi bezpieczeństwa z ramą stalową
• Kąt otwarcia drzwi 210°
• 1-punktowa blokada na drzwiach przednich
• 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
• Wytrzymała blacha stalowa o grubości 0,8–1,2 mm o dużej

obciążalności, pokryta powłoką proszkową
• Możliwość wprowadzania kabli z tylnej strony, w dachu i podłodze

(wykonane wstępne wycięcia)
• Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora

(wycięte zamocowania))
• Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i

odprowadzania powietrza

• 3 punkty uziemienia (podłoga, część boczna i drzwi przednie)
• Mounting level: Front side
• Type of profile rail: L-shaped
• Number of doors: 1
• Type of ventilation: Passive
• Width: 600 mm
• Height: 638.4 mm
• Depth: 600 mm
• Modular spacing: 482.6 mm (19 inch)
• Number of height units: 12
• With roof plate: yes
• With earthing: no
• With front door: yes
• With backside door: no
• With sidewall: yes
• With socket: no
• Material: Steel
• Type of surface: With powder coating
• Colour: Grey
• Model: With permanent frame
• RAL-number: 7035
• Demountable: no
• Degree of protection (IP): IP20
• Degree of protection (IP): IP20

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 24.50 63.00 63.00 66.00 261,954.00

Packaging Unit Inside 1 24.50 63.00 63.00 66.00 261,954.00

Packaging Unit Single 1 24.50 63.00 63.00 66.00 261,954.00

Net single without Packaging 1 23.50 60.00 60.00 63.84 229,824.00
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