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Udendørs netværksrack

IP55 outdoor rack er udviklet med henblik på anvendelse i udendørsmijlø og med 
særlig fokus på at bevare en tør og korrekt ventileret installation.
Der er ventilering gennem luftsluser i siderne og gennem toppen. Det er muligt at 
eftermontere ventilatorer i både siderne og toppen.
IP55 tætning holder vand og støv ude. I bunden er der PG-forskruninger til 
kabelgennemføring. Materialet er vejrbestandigt og pulverlakeret i Epoxy 
polyester for længst mulige holdbarhed.

IP55 outdoor rack leveres med greb forberedt for RUKO. Døren har 3 punktslås 
med henblik på begrænsning af vandalisering og uvedkommende indtrængen.

Der medleveres 4 stk. kraftige vægbeslag, hvorpå skabet monteres. IP55 outdoor 
leveres i RAL 7035, grå.

Til både indendørs og udendørsbrug

2 varianter, 12HE/dybde 450 eller 16HE/dybde 600

Leveres komplet med 2 stk. ventilationssluser og ventilation i toppen.

(BxHxD) HE Beskrivelse Type nr. / EAN nr. Vægt
600x713x450 12 IP55, outdoor m. greb for RUKO

og 2 stk. ventilationssluser
Type 70505
EAN 5709832 046433

43,0 kg

600x891x600 16 IP55 outdoor m. greb for RUKO 
og 2 stk. ventilationssluser

Type 70504
EAN 5709832 046167

49,0 kg



Skema med oversigt – se også datablad på næste side

Antal HE 16HE
Dørvalg Pladedør
BxHxD 600x891x600
19” profiler I front
Max dybde indv. 535 mm
Vægt 49,0 kg
Max belastning 80 kg
Ventilationssluse 2 atk
Greb forberedt for RUKO Ja
Varenr.
EAN nr.

70504
5709832 046167

Antal HE 12HE
Dørvalg Pladedør
B x H x D 600x713x450
19” profiler I front
Max dybde indv. 385 mm
Vægt 43,0 kg
Max belastning 80 kg
Ventilationssluse 2 stk
Greb forberedt for RUKO Ja
Varenr.
EAN nr.

70505
5709832 046433

Jordingsterminal 95248 /  5709832 067360
Ventilation-/varmeboks 95435 /  5709832 068121
Ventilator 95056 /  5709832 065786

For generel tilbehør: se vores hovedkatalog

Tilbehør
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Med denne boks får du en komplet løsning med 2 stk ventilatorer, 1 varmelegeme 
(100W) og 2 termostater. Alle ledninger er trukket og løsningen er klar til montage. Kan 
monteres både på bagplade og i 19” profilerne. Fylder 2HE og 270mm i dybden.
Korrekt temperatur i skabet medvirker, sammen med en tør installation, til at forlænge 
levetiden på de i skabet installerede dele.

IP55 outdoor vægrack, kan som standard installeres på væg, men vi kan også levere 
special beslag for montage på mast, eller specialsokler for enten beton eller 
nedgravning i jord.
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19” profiler 19” profiler leveres i aluzink (ledende) og kan trinvis justeres.
Der er som standard 19” profiler i front.

Farve Grå RAL 7035

Dør / greb / lås Leveres med solid pladedør. Døren kan åbnes ca. 135 grader.
Døren er venstrehængslet og kan vendes til højrehængsling. Døren er som standard leveret med greb forberedt for evt. 
eftermontage af RUKO. 

Sideplader Sideplader kan ikke afmonteres.

Bagplade Bagpladen har 4 stk ophængshuller. 

Ventilation / ventilator / IP tætning Der er en særdeles god ventilation i skabet. Der er passiv ventilation i både toppen og i siderne.
Der kan eftermonteres ventilatorer i siderne (uden brug af værktøj) og op til 2 stk ventilatorer i toppladen.
For særlig god ventilation anbefaler vi vores komplette ventilation-/varmeboks.

Ophæng / max belastning / Vægophæng. IP55 outdoor hænges nemt op på væggen. Der er montagehuller i bagpladen. 
Maksimal belastning er 80 kg. 

Kabelgennemføring Kabelgennemføring foregår gennem bundpladen. I bundpladen er monteret en aftagelig plade, hvorpå der er monteret 
udvalgte PG-forskruninger. Der medfølger en ekstra plade, hvori kunden selv kan lave huller til PG forskruninger eller 
lave eget ønskede hul til kabelgennemføring.

Jording Alle dele i IP55 rack er elektrisk ledende. Der er centraljordingsstag til samling af jordingsledninger.

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 IP55 Outdoor vægrack
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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
Europavej 8
8990 Fårup
Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel:      +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk

Kontakt os endelig….
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