
RAL 9005 / 7035

PÓŁKA WYSUWANA
19” 1U 450mm

• Materiał: blacha zimnowalcowana DC01, nierdzewna.
• Malowana proszkowo na jeden z dwóch kolorów: RAL9005 (czarny) lub RAL7035 (jasnoszary).
• Metalowe prowadnice, które zapewniaja wygodę i lekkośc użytkowania.
• Perforowany spód półki zapewnia właściwie odrpowadzenie ciepła.
• Możliwość zamontowania w szynach o rozstawie od 550 do 900 mm.
• Łatwy montaż. Możliwość mocowania 4-punktowego do szyn RACK.
• Samodzielny montaż.

W zestawie:
• 8 szt. śrub M6
• 8 szt. koszyczków
• 8 szt. podkładek

konstrukcja

dane techniczne

SYMBOL  RSR19-1U-450B

Półka  wysuwana dedykowana do szaf teleinformatycznych w standardzie 19".
Rozwiązuje problem instalacji urządzeń stacjonarnych pozbawionych uchwytów 
montażowych. Ponadto, dzięki prowadnicom, ułatwia dostęp do urządzeń 
wymagających regularnej konfiguracji czy konserwacji.

Szerokość   19"
Wysokość   1U
Głębokość   450 mm
Kolor    czarny
Kod koloru RAL  RAL 9005
Materiał   stal malowana proszkowo

Waga    3,08 kg
Waga z opakowaniem  3,44 kg
Wymiary zewnętrzne  482 x 42 x 452 mm



 

RAL 9005 / 7035

SLIDING SHELF
19” 1U 450mm

• Material: cold-rolled steel DC01, stainless.
• Powder painted on one od the colours: RAL9005 (black) lub RAL7035 (light grey).
• Metal guides ensure lightness and comfortable use.
• Perforowated bottom of the shelf provides heat dissipation necessary for the devices' proper 
functioning.
• The product can be mounted on rails with a spacing from 550 to 900 mm.
• Four-point mounting.
• Self-assembly.

In the set:
• 8 szt. M6 screws
• 8 szt. baskets
• 8 szt. washers

construction

technical data

SYMBOL  RSR19-1U-450B

Sliding shelf created for ICT cabinets in the 19" standard. Our sliding shelf 
resolves the problem of installing stationary devices lacking in RACK mounting 
brackets. Also, thanks to the slides, it provides access to devices that require 
systematic configuration or maintenance.

Width    19"
Height    1U
Depth    450 mm
Colour    czarny
RAL    RAL 9005
Material   powder coated steel

Weight    3,08 kg
Weight with packaging 3,44 kg
External dimensions  482 x 42 x 452 mm
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