
For bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type 1607, 6 stiftet, postkasselås med karmstykke 448890.

Denne serie af vægskabe er udviklet med øje for installation af f.eks tele-, fiber og 

kabeltv. Bagpladen er en solid træplade, hvorpå installationen kan monteres. Herefter 

løftes selve skabet på.

Skabene er leveret i grå, RAL7035.

I frontpladen er der udstanset et hul, hvori eventuel RUKO-lås kan monteres. 

Der medfølger en plastkappe der pænt skjuler låsen. 

Kabelgennemføring i hver side 

øverst, samt stort hul i midten 

nederst.

(BxHxD) Montageplade Beskrivelse Type nr. Vægt

355x350x100 Træ:

(BxH) 345x345

Komplet  skab  med  

låsekappe

Type VS345 3,9 kg

600x500x140 Træ:

(BxH)  600x500

Komplet  skab  med  

låsekappe

Type VS500 9,0 kg

345x780x140 Træ:

(BxH)  345x780

Komplet  skab  med  

låsekappe

Type VS780 8,5 kg
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Plastkappe medfølger. Passer til 

trekantlåse, RUKO m.fl.
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(BxHxD) Passer til Beskrivelse Type nr. / EAN nr. Vægt

500x600x160 BUDI 1S

BUDI 2S

Komplet vægskab f BUDI 1S + 2S Type 60070

EAN 5709832 046464

9,0 kg

600x800x210 BUDI S

BUDI M

Komplet vægskab f BUDI S + M Type 60071

EAN 5709832 046471 

10,0 kg

VS skabe Låseindsats for trekantsnøgle Type 95436 0,1 kg

Bagplade monteres på væg

Monter BUDI-boksen på bag-

pladen. Kør overlængde på 

kablerne rundt om kabel-

holderne. Evt. aflastning med 

strips/velcro kan laves i begge 

sider.

Der er stor kabelgennem-

føringshul i bunden og 2 mindre 

i hver side af toppladen. 

Låg hænges på. Der medfølger en 

plastkappe der passer til henholdsvis 

trekantslåse og RUKO m.fl.

For bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type 1607, 6 stiftet, postkasselås med karmstykke 4488890.
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Disse skabe er specifik for installation af BUDI 

bokse type: BUDI 2S, 1S, S og M.

BUDI boksene løftes let ind over 2 skruer i bag 

pladen, hvorefter installationen kan udføres. 

Der er kabelaflastning for overlængde. BUDI 

boksen kan  sammen med overlængden, let 

tages ind og ud af skabet for service.

Kabelgennemføring foregår gennem børste i 

bunden eller gennem knock out huller i 

hjørnerne i top.

I frontpladen er der udstanset et hul, hvori 

eventuel RUKO-lås eller trekantslås kan 

monteres. 

Der medfølger en plastkappe der pænt skjuler 

låsen. 

Skabet leveres i RAL 7035s, grå.
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Kan åbnes i front. Leveres med lås som standard. 

Medleverede lås kan erstattes af systemlås, f.eks RUKO lås.

God kabelgennemføring i både henholdsvis top og bund

1HE 19” opspænding til videooptager  

Huller for passiv ventilation 

VESA 75/100 beslag til ophæng af fladskærm. Op til 22” skærm er muligt

Videooptager installeres i 1HE, 19” profiler i dør. 

19” profilen er justerbar. Optagere uden 19” 

opspænding holdes på plads med medfølgende 

beslag.

Kabelgennemføring i bund med børste, 

130x65mm, samt knock out huller i toppen.

19” opspænding øverst i skab. Kan 

justeres og vendes i flere retninger, så der 

enten er 1HE eller 2HE. Anvendes f.eks til 

powerpanel, patchpanel eller lignende.

Der medfølger VESA beslag for ophæng 

af fladskærm. Der kan i 16:9 format 

installeres skærm op til 22”.

Leveres i standard i 2 farver, Grå RAL 7035s eller sort RAL 9005s
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For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i katalogetV
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19” profiler Der er 19” profiler i henholdsvis lågen (til videooptager) og under toppen (til powerpanel m.m.) Alle profiler leveres i aluzink (ledende) og kan justeres.

I toppen er der flere dybdepositioner og man kan vende profilerne til henholdsvis 1HE og 2HE.

19” profilerne i døren kan justeres trinløst og giver stor tilpasningsmulighed til den enkelte optager.

Farve Leveres i enten grå RAL 7035s, sort, RAL 9005

Dør / greb / lås Leveres med dør i front. Døren har trekantslås som standard og er forberedt for eftermontage af f.eks RUKO cylinder. For bestilling af lås hos låsesmed oplyses: 

RUKO lås type 1607, 6 stiftet, postkasselås med karmstykke 448890.

VESA beslag Der er på bagpladen monteret et VESA beslag, som anvendes til montering/ophæng af fladskærm.

Det er muligt at montere op til 22” skærm ved valg af 16:9 format.

Ventilation / ventilator Der er huller for passiv ventilation i siderne, top og bund.

Ophæng I bagpladen er der 4 ”nøglehuller” for let ophængning. 

Kabelgennemføring I bundpladen er der et kabelgennemføringshul på 130x65mm. Hullet dækkes af børste. I toppen er der i hver side et knock out felt for evt. kabelgennemføring i top.

Jording Der er stelforbindelse imellem alle skabets dele og der er muligt at montere jordingsterminal type 95248.

Jordingsterminal 95248 /   5709832 030166

VS skab for overvågning

BxHxD 580x550x160 580x550x160

Antal HE 1+2 1+2

Vægt 15 kg 15 kg

Farve Grå Sort

Varenr.

EAN nr.
95440

5709832 046778

95441

5709832 046785

Tilbehør
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Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19” racks og udendørsskabe. 

Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan 

virksomheden levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. 

Cabinet System leverer desuden løsninger til serverumsindretning, powerpaneler, 

køleenheder og mange former for kundetilpassede løsninger. 

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste 

løsning.

Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

Kontakt.

Cabinet System A/S

Platanvænget 14

8990 Fårup

Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel:      +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk

Kontakt os endelig….


