
Integreret justerbar sokkel 

med tydelig angivelse af 

jordhøjde

Lås med plastkappe – kan 

plomberes og anvendes til 

systemnøgle

Skab: 

(BxHxD)

Målertavle Vægt, Tilbehør Type / EAN

Grøn

Type / EAN

Grå

310x1435x235 Schneider UM-S for 

stikbentilslutning

25,5 kg 1 stk. måletavle

1 stk. trekantslås+låsekappe

2 stk. skilterammer

45620

5709832 081342

45621

5709832 081359

Leveres som standard uden 

rude, men rude kan 

tilvælges. Leveres med 2 

stk. skilterammer.

Skydeflange og specialudviklet skum-

materiale sikrer en god kabel-

gennemføring og tætning omkring 

kablerne. Meget tidsbesparende!

God kabelaflastning ved kabelindgang

Målestander i henholdsvis grøn og grå. Leveres komplet med Schneider måletavle. 

Cabinet System´s målestander leveres med unikke funktioner, som sparer tid ved montage.

Leveres i grøn og i grå.

Forberedt for eftermontering af UG 

tavler (op til UG12).

O
U

T
D

O
O

R
 C

A
B

IN
E

T
S

 



Datablad / dokumentation
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Dimensioner (BxHxD) 310x1965x235 (sokkel ude)

(BxHxD) 310x1435x235 (sokkel inde)

(BxHxD) 310x1265x235 (fra jordhøjde)

Farve / overfladebehandling Leveres i grøn (RAL 6014) og grå (RAL 7037).

Frontlåger / låse Målestanderen har 3 frontlåger for nem service/montering. Øverste låge leveres med 

trekantslås og beskyttende plastkappe (kan plomberes). Trekantslåsen kan udskiftes 

til systemnøgle (f.eks. RUKO).

Ventilation / IP tætning / klasse Målestanderen leveres som IP44 (ved gæller IP34), beskyttelsesgrad IK10 og som 

klasse 2 skab (opfylder krav om dobbeltisolering). Der er passiv ventilation i toppen, 

samt gæller under kabelgennemføring for at holde målestanderen kondensfri. 

Montering Målestanderen er beregnet til installation i jord. Label angiver korrekt jordhøjde. 

Soklen er justerbar, men skal være helt ude for korrekt montage.

Kabelgennemføring Kabelgennemføring foregår nemt gennem skydeflangen. Skydeflangen sikrer at 

kondens og smådyr holdes ude. Ved skade på målestander kan alle frontlåger og 

skydeflange åbnes for nem udskiftning, uden elarbejde skal udføres.

Kabelaflastning Der er kabelaflastning ved kabelgennemføringen (skydeflangen)

Måletavle Schneider måletavle, IP 20, type UM-S for stikbenstilslutning (250x560mm). 

Vægt 25,5 kg

Skydeflange og specialudviklet skummateriale sikrer en god 

kabelgennemføring og tætning omkring kablerne. Meget 

tidsbesparende!

Skydeflange kan fjernes så der er fuld adgang, uden at kabler 

med f.eks. installation skal igennem skydeflangen.

God kabelaflastning tæt på skydeflangen.
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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….
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