
Datasheet

DIGITUS Wall Mounting Cabinet 254 mm (10") -
312x300 mm (WxD)

DN-10-05U-1
EAN 4016032331421

254 mm (10") 6U wall mounting cabinet 330x312x300 mm, color
grey (RAL 7035)

O suporte de montagem na parede Compacto DIGITUS de 10”
desenvolvido para instalação de cablagem e equipamento. A caixa foi
especialmente concebida para poupar bastante espaço e é ideal para
utilizar uma vasta gama de aplicações na área de 10”. Encontra-se
disponível uma gama completa de acessórios DIGITUS para executar a
instalação da caixa para montagem na parede com produtos
profissionais.

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
• Caixa com ligação completa à terra
• Inclusive parafusos

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

• 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

• Ranhuras de ventilação para ventilação e saída ativa e passiva
• IP protection class: IP20
• Color: light grey, RAL 7035
• Depth: 300 mm
• Front door: Glass door, single opening
• Units: 6
• Load capacity: 30 kg
• Mounted: yes
• Side panels: Both sides
• Cabinet type: Wall mounting cabinet
• Width: 312 mm

Package contents

• Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 6.10 36.00 35.00 40.00 50,400.00

Packaging Unit Inside 1 6.10 36.00 35.00 40.00 50,400.00

Packaging Unit Single 1 6.10 36.00 35.00 40.00 50,400.00

Net single without Packaging 1 5.50 30.00 31.20 33.00 0.00
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