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COLLOCATION DATA CABINETS
KOLOKAČNÍ DATOVÉ SKŘÍNĚ

EN The MKS collocation data cabinets are designed for separate placement of
servers and other technology. The collocation cabinet consists of separate, independently lockable boxes with four supporting rails.

Variable number of independent boxes
Basic box height equal to 10U
Base dimensions 600 × 600, 600 × 900, 600 × 1000
Cabinet high 2265 mm
Wide variety of mechanical and electronic locks
Loading capacity data cabinets: 400 kg
CZ Kolokační datové skříně MKS jsou určeny pro prostorově oddělené uložení
serverů a další technologie. Kolokační skříň je tvořena navzájem oddělenými, samostatně uzamykatelnými boxy s čtyřmi nosnými lištami.

Variabilní počet samostatných boxů
Základní výška boxu 10U
Rozměr základny 600 × 600, 600 × 900, 600 × 1000
Výška skříní 2265 mm
Velký výběr mechanických a elektronických zámků
Nosnost datové skříně: 400 kg

BASIC VERSION / ZÁKLADNÍ VARIANTA
Assembled frame
Possibility to be assembeled into a cabinet system
2 pairs of sliding vertical 19" rails
Sheet steel lockable door
Three-point lock
Light grey colour (RAL 7035)
Universal top
Cable inlets in the top (300 × 65 mm)
Coverage degree IP 20 to EN 60529
Montovaný rám
Možnost sestavení do sestavy skříní
2 páry posuvných vertikálních 19" lišt
Plechové uzamykatelné dveře
Tříbodový zámek
Světle šedá barva (RAL 7035)
Univerzální střecha
Kabelové prostupy ve střeše (300 × 65 mm)
Stupeň krytí IP 20 dle ČSN EN 60529

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ventilation
Brush inlets
Inlet panels
Bases
Castors
Shelfs and mounting subracks
Blinding panels
Mechanical and electronic locks
Supporting panels
Supporting grids
Circuit breaker panel
Power supply leads

Ventilace
Prostupy kartáči
Panely prostupové
Podstavce
Kolečka
Police a vany montážní
Panely zaslepovací
Zámky mechanické a elektronické
Panely vyvazovací
Rošty vyvazovací
Panel jističový
Přívody napájecí

Another accessories on the pages D92–D98

Další příslušenství na str. D92–D98
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