
Datasheet

DIGITUS Klimatyzator dachowy do zmiennej instalacji
483 mm (19")

DN-19 FAN-2-HO
EAN 4016032174240

panel went. 2xW, term. rack szary 2 fans, thermostat, switch,
grey (RAL 7035)

Klimatyzatory dachowe można stosować w różnej konfiguracji w szafie
483 mm (19"). W zakresie dostawy każdego klimatyzatora znajdują się
dwa zestawy kątowników montażowych. Za pomocą zestawu
standardowego klimatyzator można zamontować na dowolnej
jednostce wysokości szafy sieciowej lub serwerowej. Drugi zestaw
kątowników montażowych umożliwia instalację w dachu szaf
sieciowych i serwerowych 483 mm (19") serii varioFLEX. Włącznik oraz
regulowany termostat zapewniają możliwość optymalnego
dopasowania. Model jest dostępny w kolorach standardowych szarym
(RAL 7035) lub czarnym (RAL 9005), opcjonalnie z dwoma lub czterema
wentylatorami.

• Do montażu w szafach 483 mm (19")
• z kątownikami montażowymi do montażu dachowego varioFLEX
• 2 wentylatory
• Poziom hałasu: 47 dBm

• Z termostatem, zakres regulacji od 0°C do +70°C
• Przełącznik zasilania wł./wył
• Natężenie przepływu powietrza: 4,6 m³/min
• Przewód doprowadzający o długości 1,8 m z wtyczką CEE 7/7 (typ

F)
• Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
• Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")
• Przepływ powietrza: 4.6 m3/min
• Filtr: no
• Miejsce montażu: 482.6 mm (19")
• Ilość zamontowanych wentylatorów: 2
• Dedykowany dla szaf: każdej

Zawartość opakowania

• Mounting brackets for varioFLEX
• Mounting brackets for 19" profile rails
• Power cable
• Fixing material

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 9 30.10 30.00 50.00 51.50 77,250.00

Opakowanie wewnętrzne 1 3.34 23.50 51.50 6.00 7,261.50

Opakowanie jednostkowe 1 3.34 23.50 51.50 6.00 7,261.50

Netto bez opakowania 1 2.52 16.00 48.20 5.50 3,730.70
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Więcej zdjęć
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