Technický list
Specifikace

NetShelter WX 13U se závitovým
otvorem, svislá montážní lišta,
skleněné přední dveře, černé

Přehled
Představení

Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for
deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited
floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and
patch panels. Rack hinges at the rear allowing for access to the back of the rack during installation and
setup or while undergoing maintenance. The door is reversible allowing for the door to open direction
desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top-mounted and caster kit.
Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 13U Wall
mount cabinet, 19 inches maximum mounting depth, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully
assembled, glass door, 5 year APC warranty.

Dodací lhůta

Obvykle na skladě

Základní popis
Počet jednotek rámů

13U

Počet kabelů

1

Součást výrobku

Klíč(e)
Uživatelská příručka
Nástěnná předloha

Fyzický
Barva

Černá

Výška

66,3 cm

Šířka

58,4 cm

Hloubka

63,1 cm

Hmotnost přístroje

42,73 kg

Mounting preference

No preference

Montážní režim

Not rack-mountable

Maximální hloubka montáže

48,26 cm

Rack width

19"

Marking

16 gauge EIA mounting rail
16 gauge přední dveře
16 gauge post
13 gauge rear door
18 gauge roof
18 gauge side panels

Trvalé dovolené zatížení

90,72 kg statický

Vyhovuje normám
Normy
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EIA-310E

1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

AR100

Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)

52,27 kg

Výška balení 1

83,8 cm

Šířka balení 1

68,6 cm

Délka balení 1

77,5 cm

Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh

Deklarace REACh

Směrnice EU RoHS

V souladu

Neobsahuje rtuť

Ano

Informace výjimce o RoHS

Ano

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se
nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Deklarace EU RoHS

Záruční lhůta
Záruka

2

5 let na opravu nebo výměnu
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