OSTATNÍ TECHNIKA

SKŘÍNĚ PRO MALÉ DATOVÉ ROZVADĚČE
n J ako nosné konstrukce pro telekomunikační
a datové rozvaděče
n Koncepce skříně je určena pro umístění
zařízení do cca 35 kg
n Vyrábí se v různých rozměrových modifikacích
n Jsou možné úpravy podle přání zákazníka

Obecný popis
Skříně jsou určeny pro všeobecnou
19 palcovou zástavbu (zejména
datových rozvaděčů) ve vnitřním
prostředí. Jednotlivé prvky je možné
upevňovat na posuvné nosníky připevněné na bočních příčkách.
Základní technický popis
Skříně jsou vyrobeny z plechových
dílců, které jsou vzájemně snýtovány.

Tvoří tak kompaktní skříň, kterou je
možné zavěsit na zeď nebo umístit
na stojan nebo konzolu. Vzhledem
k tomu, že bočnice jsou součástí
nosné konstrukce skříní, nejsou
odnímatelné.
Skříň je osazena čelními dveřmi (prosklenými nebo plnými) s možností
pravého nebo levého otevírání
a zadní odnímatelnou stěnou. Na
dveřích je použit jednobodový zámek se západkou. Zadní stěna může
být pevná nebo odnímatelná se
zajištěním pomocí zámku se závorou.
Umístění prostupů pro kabely je
realizováno po dohodě se zákazní-

Malá rozvaděčová skříň
kem. Na dnu skříně jsou umístěny
větrací otvory, které mohou být
zakryty filtrační tkaninou. Do střechy
nebo dna skříně lze zabudovat ventilátor, který je spouštěn termostatem.
Pro upevnění 19” zástavby jsou použity posuvné svislé děrované lišty
pro umístění matic v kleci. Skříně
do velikosti 15 U je možné dodávat
bez zadní stěny k montáži přímo
na stěnu.
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Datová skříň 22 U osazená
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Skříň s oddělenými prostory 15 a 22 U

Základní technické parametry

Skříň datová nýtovaná
Skříň datová nýtovaná

Rozměry
Šířka × hloubka × výška
600 × 400 × 1200 mm
600 × 600 × 800 mm

Skříň datová nýtovaná

600 × 700 × 1200 mm

22

34 kg

IP 20

Skříň datová nýtovaná 22+15U dělená

600 × 400 × 2000 mm

22+15

40 kg

IP 20

Skříň datová nýtovaná 22+15U dělená

600 × 700 × 2000 mm

22+15

55 kg

IP 20

Napájecí napětí

230 V

Název

Povrchová úprava
Pro 19“ skříně vyrábíme základní
příslušenství:
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Počet U

Hmotnost

22
15

29 kg
24 kg

Ochrana
krytem
IP 20
IP 20

fosfatizace, lakování práškovou barvou epox-polyester
drobné díly galvanicky zinkovány
krycí panely, police, boxy 1 až 3 U s různými čelními panely podle
požadavku zákazníka
případné individuální požadavky, zákaznické sestavy skříní
a příslušenství je možné vždy řešit podle přání zákazníka

