
Karta katalogowa

Płyta zaślepiająca filtrująca z włókniną do szaf stojących EmiterNet serii EM/SH05D-xxxx i 
EM/ND-xxxx do przepustu centralnego

Oznaczenia:
Kod:  EM/PFC01

Opis i charakterystyka techniczna produktu:
Element wyposażenia dodatkowego szaf stojących 19” 
Emiternet. Służy do zabezpieczenia centralnego przepustu w 
podłodze przed przedostawaniem się do środka kurzu
(przepust otwarty dla lepszej wentylacji szafy). 
Obudowa - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. W 
komplecie filtr z włókniny.
Montaż przez przykręcenie do dna szafy (śruby w komplecie)

Oznaczenia:
Płyta zaślepiająca filtrująca z włókniną do szaf stojących EmiterNet serii EM/SH05D-xxxx i 
EM/ND-xxxx do przepustu centralnego; kod: EM/PFC01

Parametry techniczne:
materiał obudowy: stal ocynkowana
wymiary obudowy (dł. x szer. x wys.): 300 x 250 x 18 mm
wymiary filtra z włókniny (dł. x szer. x wys.): 275 x 245 x 15 mm

Produkty kompatybilne:
EM/SH05D-6624 szafa ramowa stojąca, 24U, wym.  600X600x1180 (szer. x gł. x wys. mm), 

drzwi blacha/szkło; 
EM/SH05D-8824 szafa ramowa stojąca, 24U, wym.  800X800x1180 (szer. x gł. x wys. mm), 

drzwi blacha/szkło;
EM/SH05D-6632 szafa ramowa stojąca, 32U, wym. 600X600x1540 (szer. x gł. x wys. mm), 

drzwi blacha/szkło; 
EM/SH05D-8832 szafa ramowa stojąca, 32U, wym. 800X800x1540 (szer. x gł. x wys. mm), 

drzwi blacha/szkło; 
EM/SH05D-6642 szafa ramowa stojąca, 42U, wym.  600X600x1980 (szer. x gł. x wys. mm), 

drzwi blacha/szkło; 
EM/SH05D-6842 szafa ramowa stojąca, 42U, wym.  600X800x1980 (szer. x gł. x wys. mm),  

drzwi blacha/szkło; 
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EM/SH05D-6042 szafa ramowa stojąca, 42U, wym. 600X1000x1980 (szer. x gł. x wys. mm), 
drzwi blacha/szkło; 

EM/SH05D-8842 szafa ramowa stojąca, 42U, wym.  800X800x1980 (szer. x gł. x wys. mm),  
drzwi blacha/szkło; 

EM/SH05D-8042 szafa ramowa stojąca, 42U, wym.  800X1000x1980 (szer. x gł. x wys. mm), 
drzwi blacha/szkło;

EM/SH05D-8045 szafa ramowa stojąca, 45U, wym. 800X1000x2090 (szer. x gł. x wys. mm), 
drzwi blacha/szkło; 

EM/ND-8042 szafa serwerowa ramowa stojąca, 42U, wym.  800X1000x1980 (szer. x gł. 
x wys. mm),  drzwi przód/tył blacha perforowana; 

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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