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Conteg představuje nové řešení 19“ lišt v rozvaděčích PREMIUM Server, které dělá jejich použití daleko snazší. Spojením našich
zkušeností a kreativity jsme vyvinuli unikátní řešení, které umožňuje použití většiny stávajícího příslušenství a doplňků. Nové
řešení je založeno na pevných a silných 19“ lištách, které unesou zatížení až 1 500 kg. Tento speciální konstrukční prvek je určen
pro jednoduchou montáž kabelového managementu a systémů řízení toku vzduchu. Nejdůležitější je ale maximální podpora pro
0U PDU, které mohou být snadno instalovány bez dalšího omezení.

Hlavní výhody:
•
•
•
•

Snadná instalace 0U PDU mimo 19" profil
Posuvný separační rám společně s 19" lištami
Nosnost 1500 kg
Kompatibilní se systémy kabelového managementu. Pro ověření
kompatibility kontaktujte prosím náš presales tým - presales@conteg.com.

NG řešení je dostupné jako opce pro rozvaděče PREMIUM Server RSF:
• Výška: 42, 45 a 48U
• Šířka: 600 a 800 mm; (varianta 800 mm dostupná v září 2013)
• Hloubka: 800, 1000 a 1200 mm

Pro správné objednání NG řešení vložte “A” v objednací matici rozvaděče na poslední pozici, která indikuje hloubku rozvaděče. Zde jsou příklady: RSF-42-60/10A-WWFWA-2EF, RSF-48-60/12A-WW00A-0FF.
Společně s NG řešením jsme vyvinuly nový separační rám, který dává
uživateli neomezenou volnost. Uživatel může snadno změnit pozici
19“ lišty bez omezení daných separačním rámem.
Separační rám je spojen s lištami a posouvá se společně s nimi. Horní
a spodní díl je osazen kartáčem, který umožňuje průchod omezeného
množství kabelů zpředu dozadu rozvaděče.
Pro správnou funkci separačního rámu je nejlepší použít rozvaděč s
oběma bočními panely, horním a dolním krytem.

Typ
DP-RSF-CWA-42/60
DP-RSF-CWA-42/80
DP-RSF-CWA-45/60
DP-RSF-CWA-45/80
DP-RSF-CWA-48/60
DP-RSF-CWA-48/80

Hloubka studené Použitelné pro RSF
zóny v mm
VvU
Š v mm
proměnná
42
600
proměnná
42
800
proměnná
45
600
proměnná
45
800
proměnná
48
600
proměnná
48
800

RELATED ACCESSORIES
DP-RP-VM-07
DP-RP-VM-08
HVMS-H-A

Konzole pro instalaci napájecího panelu IP-Dxx do rámu rozvaděče řady Premium s A-typem lišt, sestava pro 1ks PDU
Konzole pro instalaci napájecího panelu IP-BA do rámu rozvaděče řady Premium s A-typem lišt, sestava pro 1ks PDU
Horizontální držák pro boční vyvazování HVMS-B pro stojanové rozvaděče RSF s A-typem lišt, 2 ks
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