19” opspænding øverst i skab. Kan f.eks
anvendes til powerpanel, patchpanel eller
lignende.

1HE 19” opspænding til videooptager

Der medfølger VESA beslag for ophæng
af fladskærm. Der kan i 16:9 format
installeres skærm op til 22”.

VESA 50/75/100 beslag til ophæng af fladskærm. Op til 22” skærm er muligt

Kan åbnes i front. Leveres med lås som standard.
Medleverede lås kan erstattes af systemlås, f.eks RUKO lås.

Videooptager installeres i 1HE, 19” profiler i dør.
19” profilen er justerbar. Optagere uden 19”
opspænding holdes på plads med medfølgende
beslag.

God kabelgennemføring i både henholdsvis top og bund

Huller for passiv ventilation

Vægskabe

Leveres i standard i 2 farver, Grå RAL 7035s eller sort RAL 9005s

Kabelgennemføring i bund med børste,
130x65mm, samt knock out huller i toppen.

VS skab for overvågning
BxHxD

580x550x160

580x550x160

Antal HE

1+2

1+2

Vægt

15 kg

15 kg

Farve
Varenr.
EAN nr.

Grå
95440
5709832 046778

Sort
95441
5709832 046785

Tilbehør

VS skab for overvågning datablad

Jordingsterminal

95248 / 5709832 030166

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 type95248.

For generel tilbehør: se vores hovedkatalog

