Characteristics

AR3150SP

Armário NetShelter SX 42U com 750mm
de Largura x 1070mm de Profundidade
com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg),
Embalagem contra Choques

Visão geral
Apresentação

Armário NetShelter SX e sistema de embalagem desenvolvido para integrar, transportar, descarregar e implementar até 2000 lbs (907 kg) de equipamento de TI. O armário está associado a uma palete amortecedora de impactos, rampa de descarga e caixa resistente a impactos. O sistema foi concebido, testado eaprovado para o transporte seguro de sistemas totalmente convergidos, possuindo certificação equivalente à de Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing System (UCS).

Prazo de entrega

Normalmente em stock

Geral
Equipamento fornecido

Peças de ligação
CD de Documentação
Tecla(S)
Portas e painéis laterais com chaves idênticas
Pés de nivelamento
Hardware de montagem
Rodas pré-instaladas
Painéis laterais

Físico
Profundidade de montagem máxima

91,49 Cm

Número de unidade de bastidor

42U

Minimum mounting depth

26,19 Cm

Marking

14 gauge EIA mounting rail
16 gauge porta da frente
16 gauge post
16 gauge rear door
18 gauge roof
18 gauge side panels

Cor

Preto

Profundidade

107 Cm

Rack width

19"

Altura

199,1 Cm

Peso net

155,96 Kg

Carga admissível permanente

1020,58 Kg dinâmico
1700,97 Kg estático

Largura

75 Cm
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Product data sheet

Conformidades
Normas

UL 2416
UL 60950-1
EIA-310E

Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs)

271,25 Kg

Pacote 1 Altura

217,9 Cm

Pacote 1 largura

110,5 Cm

Pacote 1 Comprimento

132,1 Cm

Número de unidades no pacote 3

1

Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
Regulamento REACh
REACh sem SVHC
Diretiva RoHS da UE

Produto Green Premium
Declaração REACh
Sim
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS da EU

Sem metais pesados tóxicos

Sim

Sem mercúrio

Sim

Informações das isenções RoHS
Take-back

Sim
Take-back program available

Garantia contractual
Garantia

Product Life Status :
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Reparar ou substituir 5 anos

Comercializado

Declaração-

