
Geluiddempende computerkasten 
Wat geldt voor printers geldt ook voor tower computers. Het irritante gebrom 
en de stofgevoeligheid van de centrale eenheid worden beiden opgelost met 
dit gamma van afsluitbare computerkasten kasten. De binnenzijde is bekleed 
met 25mm polyether foam met een hoog absorptievermogen voor geluiden 
met frequenties tussen 1500 en 3000 Hz. Dit zijn juist te tonen die computers 
voortbrengen en waarvoor het menselijk gehoor zo gevoelig is. De plexi door-
zichtige deur laat visuele controle toe. 
 
Specificaties 
 De wanden zijn vervaardigd van 20mm Medium Density Board met kras-

vaste melamine in de kleur: lichtgrijs  
 25mm geluiddempend foam aan de binnenzijde 
 Geluiddemping 18-24 db(A) bij 2.500 Hz. 
 Afsluitbare acryl glasdeur met luchtinlaat rooster voorzien van stoffilter 
 Uitneembare achterwand voor toegang tot stekkers en bekabeling. 
 1-2 uitgaande ventilatoren - capaciteit 50m³/h, 35 db(A) -  
 Kabeldoorvoer opening en CEE stekker aansluiting op de achterzijde 
 Verlichte centraal schakelaar voor computer en ventilator(en) 
 Staat stevig op 4 gummi voeten of optioneel op: 4x zwenkwielen met rem 
 Wordt gemonteerd geleverd  
 Bestelnummer: zie tabel 
 
Opties: 
 4 Zwenkwielen waarvan 2 met rem AG32526 (zwart) 
 Extra (10 stuks) stoffilters FI-30 - : AG11745 
 
 
N.B. Voor het juiste model meet de breedte, diepte en hoogte van de server 
en houdt rekening met stekkers, kabels en uitstekende delen. Neem vervol-
gens een toeslag van 60mm in de breedte, 70mm in de diepte en 60mm in de 
hoogte en kies het juiste model aan de hand van de tabel binnenafmetingen. 
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AG32240 serie 

Bestelnummer Buitenafmetingen (bxdxh) Binnenafmetingen (bxdxh) Ventilator Kleur 
AG32240 300x620x655mm 210x500x550mm 1 stuk lichtgrijs 
AG32241 350x690x655mm 260x570x550mm 1 stuk lichtgrijs 
AG32242 320x870x735mm 230x750x630mm 1 stuk lichtgrijs 
AG32243 390x820x705mm 300x700x600mm 2 stuks lichtgrijs 
AG32244 440x820x705mm 350x700x600mm 2 stuks lichtgrijs 
     
AtepGates maakt maatoplossingen volgens specifieke wens. Bel of mail ons!  


