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Szafka EmiterNet wisząca 19” niedzielona
kod: EM/AP6404

        EM/AP6406     EM/APB6406CZ

        EM/AP6409     EM/APB6409CZ

        EM/AP6412     EM/APB6412CZ

        EM/AP6415     EM/APB6415CZ

        EM/AP6418

        EM/AP6422

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej.

Obudowa posiada dwa otwory wyprowadzające do kabli (340x60mm 

1xczęść górna, 1xczęść dolna).

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym, 

zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 

stopni.

Zdejmowane osłony boczne z zamkiem.

Dwie płaszczyzny 19” pionowych profili montażowych, mocowane na 

poziomych trawersach z rastrem, co 20 mm, minimalna odległość od 

drzwi przednich 35 mm (standardowo 65mm).

W dachu szafy otwory przystosowane do montażu modułów 

wentylacyjnych 1-wentylatorowych. 

Linka o długości 300mm do uziemienia. 

Półka stała 280mm oraz 15 śrub montażowych w standardowym 

wyposażeniu.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

W podłodze i w dachu szaf znajdują się podłużne miejsca do 

wybicia/wycięcia lub wykręcenia (zależy od modelu szafy i momentu 

jej produkcji), do których można zastosować przepust szczotkowy do 

szaf wiszących EmiterNet EM/JD04/WAP.

Parametry techniczne:

Dostępne kolory szaf:

1. Kolor szafy RAL 7044 (jasnoszary - struktura) ; Kolor drzwi RAL 7010 (ciemnoszary - struktura)

2. Kolor szafy RAL 9004 (czarny)

Dwie płaszczyzny montażowe 19”

Stopień ochrony przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody: IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi 

przepustami szczotkowymi)

Szafa kompletnie zmontowana. Szafy pakowane w karton
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Produkty kompatybilne:
półka stała 19", 1U, o gł. 250 mm., mocowana z przodu RAL 7044 szary, kod: EM/JE06-250
półka do szaf wiszących EmiterNet o gł. 450 i 550 mm, wym. 500X280 mm (szer. X wys.), kod: EM/SH-J018W-280
półka ruchoma 19”, 1U, pod klawiaturę, o gł. 270/295 mm., RAL 7044 szary, kod: EM/JE10

Przepust szczotkowy do szaf wiszących EmiterNet, kod: EM/JD04/WAP
Zamek z kluczem do szaf EmiterNet do drzwi bocznych, kod: EM/JC-01

Listwa zasilająca EmiterNet 19" 9 gn.z bolcem, wtyk uni-schuko,kabel 2m, kontrolka LED, kod: EM/LZ19.09F.2S.L
Listwa zasilająca EmiterNet 19" 9 gn. z bolcem, wtyk uni-schuko, kabel 2 m, wyłącznik, kod: EM/LZ19.09F.2S.W

Szafy w kolorze 1. (szary):

kod nośność szerokość głębokość wysokość U wysokość masa [kg]
EM/AP6404 50 kg 600 450 4 282 15
EM/AP6406 50 kg 600 450 6 370 17
EM/AP6409 50 kg 600 450 9 500 21
EM/AP6412 50 kg 600 450 12 635 24
EM/AP6415 50 kg 600 450 15 770 27
EM/AP6418 50 kg 600 450 18 964 32
EM/AP6422 50 kg 600 450 22 1083 38

Szafy w kolorze 2. (czarny):

kod nośność szerokość głębokość wysokość U wysokość masa [kg]
EM/APB6406CZ 50 kg 600 450 6 370 17
EM/APB6409CZ 50 kg 600 450 9 500 21
EM/APB6412CZ 50 kg 600 450 12 635 24
EM/APB6415CZ 50 kg 600 450 15 770 27

Uwaga: wymiary podane są w milimetrach!

Dołożyliśmy  wszelkich  starań,  aby  przedstawione  informacje  były  rzetelne  i  kompletne.  Jednak  nie  ponosimy
odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza
specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w
każdej chwili bez powiadomienia.
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