
Datasheet

DIGITUS Caixas de parede SOHO, desmontada -
540x400 mm (LxP)

DN-19 12-U-S-1
EAN 4016032330967

12U wall mounting cabinet, SOHO, unmounted 595x540x400 mm,
full glass front door, grey

As caixas de parede SOHO desmontadas são fabricadas com
construção de chapa de aço robusta. As caixas foram especialmente
concebidas para economizar espaço e custos. O fornecimento é
efetuado desmontado, em pacotes planos. A montagem na parede é
fácil e pode ser realizada rapidamente. Graças à sua flexibilidade, as
caixas de parede são idealmente adequadas para todas as aplicações
de telecomunicações e de TI atuais.

As caixas de parede DIGITUS® foram concebidas, preparadas e
desenvolvidas para as elevadas exigências das infraestruturas de
TI.

• Classe de proteção IP20
• Porta com vidro de segurança com fecho
• Ângulo de abertura de porta de 200°
• Dispositivo de bloqueio de 1 ponto na porta frontal
• Calhas de perfil de 483 mm (19”) montadas no lado frontal, dentro

do armário, galvanizadas

• As calhas de perfil de 483 mm (19“) são ajustáveis em
profundidade

• Folha de aço robusta 1,1 - 1,5 com elevada capacidade de carga,
pintada por pulverização

• Entrada de cabo com faixa de escova no telhado e com tampa de
plástico no pavimento

• O telhado está preparado para elemento de ventilação (entradas
perfuradas)

• Ranhuras de ventilação para ventilação e saída ativa e passiva
• IP protection class: IP20
• Color: light grey, RAL 7035
• Depth: 400 mm
• Front door: Glass door, single opening
• Units: 12
• Load capacity: 60 kg
• Mounted: no
• Side panels: Both sides
• Cabinet type: Wall mounting cabinet
• Width: 540 mm

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 16.00 58.00 65.00 9.00 33,930.00

Packaging Unit Inside 1 16.00 58.00 65.00 9.00 33,930.00

Packaging Unit Single 1 16.00 58.00 65.00 9.00 33,930.00

Net single without Packaging 1 15.00 40.00 54.00 59.50 0.00
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