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

Denne serie af vægskabe er udviklet til installation af 

komponenter til 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

800x800x260 Træ:

(BxH) 800x800

Komplet skab med låsekappe Type VS800 22,0 kg
Plastkappe medfølger. 

Passer til trekantlåse, 

RUKO m.fl.
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Solid MDF/træplade med montagebeslag

og kabelgennemføringshul.
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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.



Skema med oversigt – se også datablad på næste side

Skab: VS 345 VS500 VS780 VS800

Varenr. 

EAN nr.

VS345 VS500 VS780 VS800

BxHxD 345x345x100 600x500x140 345x780x140 800x800x260

Bagplade Træplade Træplade Træplade Træplade

Låsekappe Ja Ja Ja Ja

Låsecylinder

Forberedt for RUKO, eller 

trekantslås

Forberedt for RUKO, eller 

trekantslås

Forberedt for RUKO, eller 

trekantslås

Forberedt for RUKO, eller 

trekantslås

Kabelgennemføring

Kabelgennemføringshul i  

bund (190x35mm) +  

2 stk knock out huller i top

Kabelgennemføringshul i  

bund (300x80mm) +  

2 stk knock out huller i top

Kabelgennemføringshul i  

bund (300x80mm) +  

2 stk knock out huller i top

Kabelgennemføringshul i  

bund med børste (300x80)  

+ 2 knock out huller i top

Vægt 3,9 kg 9,0 kg 8,5 kg 22 kg

Farve RAL 7035s, grå RAL 7035s, grå RAL 7035s, grå RAL 7035s, grå

VS skab for BUDI bokse

60070

5709832 046464

60071

5709832 046471 

500x600x160 600x800x160

Stålplade med kabelaflastning Stålplade med kabelaflastning

Ja Ja

Forberedt for RUKO, eller 

trekantslås

Forberedt for RUKO, eller 

trekantslås

Kabelgennemføringshul i  

bund med børste (300x80)  

+ 2 knock out huller i top

Kabelgennemføringshul i  

bund med børste (300x80)  

+ 2 knock out huller i top 

9 kg 10 kg

RAL 7035s, grå RAL 7035s, grå

Passer til:

BUDI 1S

BUDI 2S

Passer til:

BUDI S

BUDI M

Låseindsats for trekantsnøgle 95436    Tilbehør Låseindsats for trekantsnøgle 95436    
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Datablad / dokumentation

Bagplade For VS skabe med træbagplade, er bagpladen en solid 12mm træplade.

For VS skabe til BUDI bokse, er bagpladen lavet i aluzink.

Kabelgennemføring Kabelgennemføring foregår gennem hul i bundpladen og er afdækket med børste.

I toppen er der i hver side et knock out hul for yderligere kabelgennemføring.

Greb / lås Der medleveres plastkappe til beskyttelse af lås. Lås medfølger ikke som standard, men kan efterbestilles.

Der kan som standard købes til en trekantslås type 95436. Hullet for lås er også forberedt for RUKO cylinder.  Ved bestilling af lås hos låsesmed 

oplyses: RUKO lås type 1607, 6 stiftet, postkasselås med karmstykke 4488890

Farve Grå RAL 7035.

Ventilation I toppen af VS skabene er der nogle felter for passiv ventilation. I den store udgave, type VS800 er der ekstra ventilationshuller på sider og top.

Ophæng Bagpladen hænges på væg. I stålpladen er der forboret huller til ophæng. I træpladen er der i øverste stålbeslag huller som er velegnet for ophæng. 

Vægt / dimensioner Se skema på forrige side for oplysninger

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

Specifikationer og funktioner gældende for alle VS skabe
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