Product data sheet
Characteristics

AR7715

Kit de Condutas de Fluxo de Ar Lateral para
Armários NetShelter SX com 750 mm de
Largura

Estado comercial

i Aviso de fim de venda
Visão geral
Apresentação

O Kit de Condutas de Fluxo de Ar Lateral direcciona o ar frio da frente da estrutura para a admissão de equipamento de fluxo de ar lateral, tal como switches derede. O ar é direccionado por duas condutas 2 U, montadas no espaço u da estrutura, directamente por cima e por baixo do equipamento, e um deflector lateral é utilizado para manter uma separação adequada de corredores quentes e frios.

Prazo de entrega

Normalmente em stock

Geral
Equipamento fornecido

Tiras de espuma para juntas
Manual de instalação
Prateleiras para montagem de switchs de rede
Hardware de montagem em bastidor
Condutas de fluxo de ar lateral
Deflectores laterais

Físico
Cor

Preto

Profundidade

45,44 Cm

Altura

8,81 Cm

Peso net

0,91 Kg

Número de unidade de bastidor

4U

Rack width

19"

Largura

61,71 Cm

Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs)

5,19 Kg

Pacote 1 Altura

17,1 Cm

Pacote 1 largura

48,3 Cm

Pacote 1 Comprimento

73,7 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.

Aviso de fim de venda : NOV 26, 2020

Garantia contractual
Garantia

Product Life Status :

2

2 anos para reparação ou substituição

Fim da comercialização

