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• Дизайн відкритих карт 
- Легке встановлення батарей 

• Незалежне охолодження 

• Плоский пакунок 

• Ручне встановлення на сайті 

• Легка вага 
- 18 kg (1.3m model) 
- 26 kg (1.9m model) 

• Швидкий та простий монтаж 
- Час складання до 15 хвилин 

OFC Cabinets

ЗАСТОСУВАННЯ

Шафи з відкритим каркасом (OFC) розроблені таким чином, щоб відповідати 
вимогам для телекомунікаційних додатків у приміщенні, з особливим акцентом на 
швидку і просту установку.

ОПИС ПРОДУКТУ

Шафи з відкритим каркасом (OFC) - це повні шафи з плоским пакетом (або 
системи, якщо вони постачаються з ядром живлення), які можуть бути передані 
вручну на сайт. Принцип - це простота, з самого початку. Ще до встановлення ви 
зменшите витрати на логістику.
Конструкція відкритого каркасу забезпечує необмежений прохід повітря, який 
оптимізує охолодження акумулятора та забезпечує оптимальні умови експлуатації.
Коли він постачається з інтегрованим джерелом живлення, ви отримуєте повну 
систему, яка базується на найсучаснішій технології перетворення потужності HE, 
що відповідає високим вимогам та видатним характеристикам. Не один компроміс, 
коли мова йде про якість, але зібраний і встановлений протягом 15 хвилин!

ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ:

• 1300x600x600 мм (53x24x24 дюйма)
  • 1913x600x600 мм (75.3x24x24 дюйма)

Шафи відкритого корпусу

Відкриті каркасні шафи живлення підходять для
телекомунікаційних додатків. Зосереджуючись на
простому керуванні та легкій установці, шафи
постачаються як плоскопапні, так і без ядра
живлення.
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OFC CABINETS 
OPEN FRAME CABINETS 

ІНСТРУКЦІЯ СКЛАДАННЯ:

(illustration shows 1,3m model)

Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4 Крок 5  
Встановіть систему 

живлення

Встановіть додаткові 

запчастини для 

підтримки батарей 8U 23 

до 19 дюймового 

адаптеру

Встановіть батареї 

та підключіть кабеля

Модель 1,3 m 1,9 m 

КОНФІГУРАЦІЯ ШАФИ

Кількість полиць акумуляторів
(включаючи кронштейн підтримки акумулятора)

2x 8U 3x 8U 

1x 8U 

ФІЗИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Висота 1300 mm  (54 inch) 1913 mm  (75.3 inch) 
Ширина 600 mm  (24 inch) 
Глибина 600 mm  (24 inch) 
Вага

- включаючи кронштейн підтримки акумулятора та 23 - 19 дюймові адаптери

- не включаючи систему живлення і піддон
18 kg  (39,7 lbs) 26 kg  (57,34 lbs) 

КОНСТРУКЦІЯ

Матеріал Оцинкована сталь

Статичне навантаження 268 кг на полицю акумулятора

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Призначений для використання з системою живлення Flatpack S Flatpack 2 

Доставка паллет

ВАРІАНТИ

Part No. Description Weight 
300561 Kit: Battery support bracket OFC 0,6 kg (1.3 lbs) 
324954 Kit: Adapter 8U 23to19in OFC caged 0.7 kg (1.5 lbs) 
various FPS or FP2 power core various 

Розкрийте пакунок Закріпіть базові 
кронштейни 

Клієнтська площа обладнання 23 дюйма
(включаючи 8U 23 - 19-дюймовий адаптер для фіксації іншого
обладнання)

Вантажі здійснюються у вертикальному положенні з блоками, 
закріпленими на піддоні
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