
19” opspænding – passer i alle 19” racks

DIN-skinne til komponentmontage

Powerboksen anvendes i 19” racks og indkapsler 

elektriske komponenter. Komponenterne kan 

installeres på en DIN skinne. Ledninger og kabler 

kan aflastes i den store kabelgennemføring, som 

er i powerboksens bredde.

Powerboksen åbnes ved at løsne 2 skruer i front, 

hvorefter der er god adgang til nem installation.

Powerboksen leveres som standard i grå, og 

findes en variant på 3,5HE og 7HE. Versionen i 

7HE har 2 DIN skinner.
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Powerboksen leveres i 2 varianter og er særlig velegnet 

til beskyttelse af DIN-skinne monterede komponenter.



3 HE powerboks

Dimension (BxHxD) 447x146x130 mm

Vægt 2,5 kg

Typenr. / EAN 95213 / 5709832 010557
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7 HE powerboks

Dimension (BxHxD) 447x296x130 mm

Vægt 5,1 kg

Typenr. / EAN 95212 / 5709832 067551

Cabinet System A/S,  salg@cabinetsystem.dk, 7027 3626 

• Powerboksen er forberedt for 19” opspænding.

• DIN-skinne monteret i hele boksens bredde.

• Kabelaflastning og kabelgennemføring i hele boksens bredde.

• Powerboksen låses med 2 skruer i front. Låget afmonteres let for nem adgang.
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19” opspænding Powerboksen er beregnet for 19” opspænding. Boksen flugter ved opspænding med placeringen af 19” profilen.

Farve RAL 7035s

Aflåsning Powerboksen er aflåst med 2-4 skruer i front. Herefter kan fronten tages af for installation.

DIN-skinne Der er monteret DIN-skinne i hele powerboksens bredde.

Kabelgennemføring Øverst på bagsiden er der i powerboksens bredde en kabelgennemføring. Der er på den ombukkede kant kabelaflastning.

Jording Powerboksen efterlever kravene i Norm 50 310 og er godkendt med en effektiv stelforbindelse imellem boksens dele, der ikke 

overstiger en modstand på 0,1 ohm. Der er central jordingsstag i boksen.

Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde Se skema på forrige side for oplysninger

Cabinet System A/S,  salg@cabinetsystem.dk, 7027 3626 

Specifikationer og funktioner gældende for begge varianter.

3



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….


