
Загальна інформація про шильди вводу/виводу
 

Оберіть  шильд та повідомте його назву при замовленні шасі.

Наприклад: 
DS13170-E9 замовляючи шасі DS13170 з шильдом "E9".
D14200-WD замовляючи шасі  D14200  з шильдом "WD".

                      D14200-CD-VS замовляючи шасі D14200-CD з шильдом "VS".
DS15050-E5 замовляючи шасі DS15050 з шильдом "E5".
D17460-YC замовляючи шасі D17460 з шильдом "YC". 

Шасі комплектується лише одним шильдом!

УВАГА! Деякі материнські плати (зазвичай для них підходять шильди AS, A2, A3, A4, A5,
A6, PD, E9, 8E, G2) мають високі звукові конектори, через що не можуть монтуватись в шасі

1U.

Якщо це саме Ваш випадок, то або оберіть іншу материнську плату, або демонтуйте звуковий
конектор.  Шильди  "AS",  "A2",  "A3",  "A4",  "A5",  "A6",  "PD",  "E9",  "8E",  "G2"  не  мають

отворів під звуковий конектор!

Шасі 1U D14xxx мають на задній панелі отвір шириною 150,2 мм і  висотою  29,1 мм для
конекторів вводу/виводу материнськоі плати. 

Шасі 1U DS13xxx мають на задній панелі отвір шириною 146,6 мм і  висотою  29,9 мм для
конекторів вводу/виводу материнськоі плати. 

Шасі  1U DS15050 мають  на  задній  панелі  отвір  шириною  148 мм  і  висотою  29,9 мм  для
конекторів вводу/виводу материнськоі плати. 

Перелік шильдів вводу/виводу ATX, які є у наявності, наведено у додатках  A, B, C,  D.
Перелік шильдів вводу/виводу Mini-ITX,  які є у наявності, наведено у додатках  E, F, G.

Якщо потрібний для Вашої материнської плати шильд відсутній у переліку, але Ви плануєте
широко застосовувати саме таку плату - просто повідомте нам її повну назву та назву шасі.
Необхідний Вам шильд буде виготовлений!  
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Коректний  друк зображень з шильдами вводу/виводу
 

Щоб  пересвідчитись,  чи  підходить  Вам  шильд,  надрукуйте  його,  виріжте  та  порівняйте  з
«рідним»  шильдом  від  материнської  плати  (якщо  він  є),  або  прикладіть  до  портів
вводу/виводу материнської плати.

Щоб  надрукувати  зображення  шильдів  у  натуральну  величину,  у  списку  Page  Scaling
виберіть  None  (див.  малюнок,  друк  з  Adobe  Reader).  Якщо  друк  відбувається  з  іншого

переглядача PDF  - перевірте, що в опціях друку масштабування відключене, або встановлено
масштаб  1:1.

Пересвідчитися у правильності розмірів надрукованого зображення допоможуть контрольні
мірки внизу кожного з додатків.
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ATX I/O shields             APPENDIX A
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ATX I/O shields             APPENDIX B
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ATX I/O shields             APPENDIX C
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ATX I/O shields             APPENDIX D
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Mini-ITX I/O shields              APPENDIX E
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Mini-ITX I/O shields              APPENDIX F
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Mini-ITX I/O shields             APPENDIX G
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