
WALL-MOUNT ENCLOSURE
TỦ CHỨA THIẾT BỊ TREO TƯỜNG

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG & KÍCH THƯỚC

CHIỀU SÂU (MM)
6U 9U 10U 12U 15U

KHUNG
(D)

TỔNG
(S)

KHẢ DỤNG
(U)

450 455 420 VRW06G145 VRW09G145 VRW10G145 VRW12G145 VRW15G145

600 605 570 VRW06G160 VRW09G160 VRW10G160 VRW12G160 VRW15G160

CHIỀU CAO KHUNG (MM) 370 500 545 650 780

CHIỀU CAO TỔNG (MM) 373 503 548 653 783
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• Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ thích hợp treo tường.

• Cửa tủ được lộng kính cường lực dày 5 mm, được trang bị khóa
nhằm bảo đảm tính an toàn và thẩm mỹ, đồng thời cung cấp tầm nhìn 
đối với các thiết bị bên trong tủ.

• Bản lề bằng sắt kết nối cửa với khung tủ bảo đảm tính an toàn và
dễ tháo lắp.

• Hai nắp hông được thiết kế gọn nhẹ, tháo lắp dễ dàng để thao tác
với thiết bị. Cửa hông được trang bị ổ khóa, bảo đảm an toàn cho 
thiết bị bên trong.
• Các thanh treo thiết bị được thiết kế đặc biệt, chịu lực cao, dễ dàng
điều chỉnh độ sâu sử dụng. Từng U (unit) được dập dấu mép và in rõ 
chỉ số.
• Các đường đi cáp vào được bố trí sẵn ở nóc và đáy tủ. Nóc tủ được
trang bị sẵn một quạt hút tạo luồng khí định hướng giúp các thiết bị 
tản nhiệt tốt hơn.

HOÀN HẢO CHO MÔI TRƯỜNG VĂN PHÒNG 
Dòng sản phẩm tủ chứa thiết bị treo tường với thiết kế 
nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng di chuyển và lắp 
đặt. Sản phẩm phù hợp với các hệ thống mạng nhỏ, bảo 
đảm tính thẩm mỹ khi được lắp đặt trong môi trường 
văn phòng. Dãy sản phẩm đa dạng về chiều cao giúp 
khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Kích thước
• Chiều cao: 6U đến 15U.

• Chiều rộng: 600 (mm).

• Chiều sâu: 450 và 600 (mm).

Màu sơn
• Màu mặc định: Xám trắng
(RAL 7035).

• Màu tùy chọn khác: Đen
(RAL 9005).

Vật liệu

Thép tấm cán lạnh SPCC:

• Khung tủ: 1,5 mm.

• Thanh treo thiết bị: 2,0 mm.

• Cửa trước: 1,2 mm.

• Cửa hông: 1,0 mm.

Kích thước đơn vị 
(U) theo EIA-310-E
• Chiều cao1U: 44,5 mm (1,75”).
• Chiều rộng: 482,6 mm (19”).

Tiêu chuẩn
• EIA-310-E (ECIA-310-E),
Type A.

• DIN 41494.

• BS5954 Part 2.

• IEC 60297-1, IEC 60297-2.

Cửa tủ
• Cửa trước: Nguyên cánh thép
lộng kính cường lực.

• Khóa cửa trước: ổ tròn.

• Khóa cửa hông: ổ tròn, hai
cánh chung một chìa.

Nóc và đáy tủ
• Nóc tủ chừa sẵn lỗ xuống
cáp có nắp che và được trang bị 
sẵn một quạt tản nhiệt 230V, 
60Hz. Tùy chọn lắp thêm một 
quạt.

• Đáy tủ chừa sẵn lổ lên cáp
có nắp che. Kích thước lổ cáp: 
340 x 56 mm.

Không gian sử dụng
• Khoảng cách di chuyển tối
đa giữa hai thanh treo thiết bị: 
420 mm.

• Độ mở tối đa cửa: 180°.

Tải trọng
• Tổng tải trọng: 105 kg.




