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PRZEZNACZENIE

Natynkowa Obudowa RACK 3U Pionowa to uniwersalne rozwiązanie do organizacji i zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem lub 
kradzieżą, urządzeń w standardzie RACK 19” o łącznej wysokości do 3U. Posiada specjalny system wieszania urządzeń z możliwością 
wybrania 3 wysokości montażu i wygodnym sposobem wyjmowania urządzeń z wnętrza. Przewidziano również specjalne uchwyty na 
pasy mocujące dla urządzeń nieposiadających mocowań RACK. 
We wnętrzu znajduje się podwójne gniazdo zasilające ~230 V, wraz ze złączem zasilania wyposażonym w bezpiecznik topikowy. 
Konstrukcja obudowy została dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i 
bezpiecznie przechowywane (możliwość montażu dwóch zamków o różnym kodzie).

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:       W=535, H=540, D+D =163+14 [-/+2mm]1

Wymiary zewnętrzne czołówki: W1=541 H1=545 [-/+2mm]

Przestrzeń montażowa: W =530 H =380, D =1552 2 2  [-/+2mm]

Położenie profili RACK 19”: H =380 lub 324 lub 2683  [-/+2mm]

Miejsce na akumulator: 4x7 Ah; 2x17 Ah

Waga netto/brutto: 8,16 / 9,14 [kg]

Warunki pracy: o oTemperatura: -10 C ÷ +40 C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji

Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biały)

Zastosowanie:    do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 
1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte

Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ067) 

Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2

Wyposażenie: 2x wspornik RACK 3U

Uwagi:
Możliwość montażu dwóch zamków (MR008 - różny kod) posiada dystans od ściany (podłoża) – 14mm

Uchwyty RACK – 3U 

Deklaracje, gwarancja: CE, 2 lata od daty produkcji 
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Przykładowy montaż:
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