
Specifikationer:

(BxHxD) 800x2100x800, 42HE

• Leveret i grå (RAL 7035). Al indvendig materiale er leveret i aluzink.

• Særlige tætningslister på alle dele sikrer IP55 tæthed (EN60529)

• 19” profil i front og bag. 

• Pladedør i front og bag med 3 punkts lås. Døren kan åbnes 130 grader.

• Kabelgennemføring i bund, gennem skydeflange, lukket topplade. I toppen 

kan der eftermonteres 4 stk. løfteøjer for nem og sikker installation.

• Jordingskit er monteret for forbindelse mellem alle dele.

• Huller vertikalt i hjørnestolper er placeret med henblik på nem kabelaflasting 

eller til påmontering af montageplader etc.

• Special polyester maling gør IP55 rack særlig stærk overfor korrosion og 

kemisk angreb. 

• Leveres på 100mm høj sokkel.
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(BxHxD) HE Beskrivelse Type nr. / EAN nr. Vægt

800x2100x800 42 IP 55 rack 800x2100x800 

m. pladedør

Type 70501

EAN 5709832 021614 

105 kg

Særdeles robust rack til industrielt indendørsmiljø. 

Er IP55 tæt og klarer en belastning på 1000 kg.
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Specifikationer:

(BxHxD) 800x2100x800, 42HE

• Leveret i grå (RAL 7035). Al indvendig materiale er leveret i aluzink.

• Særlige tætningslister på alle dele sikrer IP54 tæthed (EN60529)

• 19” profil i front og bag med tydelig HE-markering. 

• Pladedør i front og bag med 3 punkts lås. Døren kan åbnes 130 grader.

Svingreb i dørener forberedt for eftermontage af RUKO-lås.

• Kabelgennemføring i bund, gennem skydeflange. Toppladen er lukket.

• I toppladen kan der eftermonteres 4 stk. løfteøjer for nem og sikker installation.

• Jordingskit er monteret for forbindelse mellem alle dele.

• Leveres på 100mm høj sokkel med 4 justerbare fødder.
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(BxHxD) HE Beskrivelse Type nr. / EAN nr. Vægt

800x2100x800 42 Teknikskab 800x2100x800 

m.  19” profiler og 100mm sokkel.

Type 70506

EAN 5709832 081755 

149 kg

Særdeles robust rack med 19” profiler til udendørsbrug. Kan efter ønske leveres 

med ventilation, køleaggregat, specialfarve m.m. – spørg os endelig.
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