
F1 mezi rozvaděči
Premium Server RF1

.....NEJLEPŠÍ PRO VÁS

NOVÝ

FLEXIBILNÍ  

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ



Vysoká variabilita 
vnitřního uspořádání
• lakované lišty se značením U pozic a hloubky 
• maximální dosažitelná užitná hloubka
• snadné přestavění z 19“ na 21“ a 23“

Bezkonkurenční 86% 
míra perforace dveří  
• jedno a dvoukřídlé dveře
• výklopná klika s cylindrickou vložkou
• beznástrojová montáž a změna orientace dveří

Vysoká nosnost 
2000 kg

Bočnice
• horizontálně dělené pro lepší manipulaci
• možnost zvýšeného zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí

190°

Horní kryt
• široká škála typů, možnost zvolit dle přání a potřeby zákazníka
• možnost použití transportních ok

ZÁKLADNÍ BARVA VOLITELNÁ BARVA

ČERNÁ
RAL 9005

MODRÁ 
RAL 5010

ZELENÁ 
RAL 6033

SVĚTLE ŠEDÁ
RAL 7035

ČERVENÁ 
RAL 3020

ŽLUTÁ
RAL 1018

ORANŽOVÁ 
RAL 2004

*ostatní barvy na dotaz

Dostupné v následujících barvách:

PREMIUM Server RF1
je nový rozvaděč řady Premium určený pro nejnáročnější podmínky a použití.  Základem konstrukce je vysoce pevný, 
laserem svařovaný rám z patentovaného profilu, zajišťující maximální tuhost a nosnost až 2 000 kg. Dodáván je ve výškách 
27, 42, 47, 52U. S tímto rozvaděčem nemusíte dělat kompromisy. 



+420 565 300 361
conteg@conteg.cz 
www.conteg.cz

Při spojování rozvaděčů do řady se místo bočnic použijí zásuvné panely, které jsou užší a lehčí. Instalace probíhá zepředu a je možné zvolit 
ze dvou variant zásuvných panelů, v plné hloubce rozvaděče, nebo jen 300 mm pro oddělení a individuální nastavení hloubky studené 
zóny pro každý rozvaděč samostatně. Snadno přístupné spojování rozvaděčů do řady. Vylepšené balení rozvaděče umožňuje velmi snad-
nou demontáž z palety a možnost instalace transportních ok. Možnosti kombinace transportních koleček a nožiček.

Rozvaděč RF1 je plně 
kompatibilní se všemi 
systémy a doplňky jako jsou:
• Chlazení a ventilace
• Optimalizované proudění vzduchu
• Kabelový management
• Monitoring a zabezpečení
• Inteligentní napájení – PDU
• Hasicí systémy

Jednodílný horní kryt má kabelové otvory s plastovými kar-
táči po obou stranách pro flexibilní instalaci kabeláže. Otvor 
pro ventilační jednotku je krytý plechovou záslepkou.  Boč-
nice se závěsnou konstrukcí jsou horizontálně dělené pro 
snadnější manipulaci a fyzicky zajištěné zámkem proti neau-
torizovaném přístupu. 

Dva typy nových vertikálních lišt se značením U pozic se 
velmi snadno upevňují, a přinášejí tak mimořádnou variabili-
tu vnitřního uspořádání pro instalaci IT zařízení. Lišty typu A, 
které jsou součástí základní konfigurace, při šířce rozvaděče 
800 mm přinášejí dalších 12/24 U pozic. Lišty typu V určené 
pro rozvaděče šířky 800 mm umožňují snadné přenastavení 
z 19“ na 21“, nebo 23“.

Díky speciálním pantům lze dveře otevřít až do úhlu 190°. 
Samotnou montáž i změnu orientace dveří lze provést 
beznástrojově. U perforovaných dveří dosahuje míra perfo-
race bezkonkurenčních 86%, což pomáhá k lepší cirkulaci 
vzduchu, a  přináší tak úsporu nákladů. Dveře jednokřídlé, 
nebo dvoukřídlé mají výklopnou kliku s  vyměnitelnou cy-
lindrickou vložkou a  jedno, nebo vícebodovým zamykáním. 
V nabídce lze vybrat i elektronickou kliku, včetně té s integro-
vanou čtečkou karet.

Ilu
st

ra
čn

í o
br

áz
ek
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CONTEG, spol. s r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361

conteg@conteg.cz


