
Obudowy 10” i 19” - wiszące



Numer katalogowy szafkiSzerokość
całkowita
(mm)

Głębokość 
całkowita
(mm)

Wysokość
użytkowa

HU

Wysokość
całkowita
(mm)

Dopuszczalne 
obciążenie 
szafki (kg) drzwi metal-szkło drzwi metal

Szafka wisząca 19” II sekcyjna –typu BETA

- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka dwusekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 
   strukturalną, półmatową (na życzenie klienta RAL 9005, 
   RAL 7016)
- II sekcja z przepustem kablowym do wyłamania góra i dół 
   o wymiarach 180 mm x 60 mm
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm 
   (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierana na 180°
- w podstawie górnej oraz dolnej szafki przepusty kablowe 
   do wyłamania o wymiarach 180 mm x 60 mm, bez panelu 
   szczotkowego
- w podstawie górnej oraz dolnej znajdują się perforacje 
   umożliwiające zainstalowanie 2 wentylatorów
   o rozstawie otworów montażowych 105 mm x 105 mm
- dwa racki umożliwiające płynną regulację głębokości
- stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529
- możliwość dodatkowego doposażenia w akcesoria, 
   np.: nakrętki koszyczkowe, półki, maskownice, wentylatory, 
   przewody uziemiające

5-19/06U-600/L211
5-19/09U-600/L211
5-19/12U-600/L211
5-19/15U-600/L211
5-19/18U-600/L211

5-19/06U-600/L210
5-19/09U-600/L210
5-19/12U-600/L210
5-19/15U-600/L210
5-19/18U-600/L210

Numer katalogowy szafkiSzerokość
całkowita
(mm)

Głębokość 
całkowita
(mm)

Wysokość
użytkowa

HU

Wysokość
całkowita
(mm)

Dopuszczalne 
obciążenie 
szafki (kg) drzwi metal-szkło drzwi metal

600 600

324
458
592
726
860

6U
9U

12U
15U
18U

do 30

Szafka wisząca 10” 

5-10/06U-300/W111
5-10/09U-300/W111

320 300
6U
9U

320
454

do 15
5-10/06U-300/W110
5-10/09U-300/W110

- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka jednosekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 
   strukturalną, półmatową 
- bez tylnej ścianki
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm 
   (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierana na 120°
- w podstawie górnej oraz dolnej przepusty kablowe do wyłamania 
   o wymiarach 180 mm x 60 mm, bez panelu szczotkowego
- belki rackowe są umieszczone na stale w odległości 90 mm 
   od czoła szafki



Numer katalogowy szafkiSzerokość
całkowita
(mm)

Głębokość 
całkowita
(mm)

Wysokość
użytkowa

HU

Wysokość
całkowita
(mm)

Dopuszczalne 
obciążenie 
szafki (kg) drzwi metal-szkło drzwi metal

Numer katalogowy szafkiSzerokość
całkowita
(mm)

Głębokość 
całkowita
(mm)

Wysokość
użytkowa

HU

Wysokość
całkowita
(mm)

Dopuszczalne 
obciążenie 
szafki (kg) drzwi metal-szkło drzwi metal

565 400

324
458
592
726
860

6U
9U

12U
15U
18U

- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka jednosekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 
   strukturalną, półmatową (na życzenie klienta RAL 9005, 
   RAL 7016)
- bez tylnej ściany 
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm 
  (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierane na 120°
- w podstawie górnej oraz dolnej przepusty kablowe do wyłamania 
   o wymiarach 180 mm x 60 mm, bez panelu szczotkowego
- belki rackowe są umieszczone na stale w odległości 
   90 mm od czoła szafki
- nie posiada perforacji pod wentylator
- stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529
- możliwość dodatkowego doposażenia w akcesoria,
   np.: nakrętki koszyczkowe, półki, maskownice, wentylatory, 
   przewody uziemiające

szafka wisząca 19” - typu LC 

5-19/04,5U-350
5-19/06U-350/W111/LC

550 350
4,5U
6U

260
305

do 25
5-19/04,5U-350/M

5-19/06U-350/W110/LC

- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka jednosekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 
   strukturalną, półmatową (na życzenie klienta RAL 9005, 
   RAL 7016)
- bez tylnej ścianki 
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm 
   (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierana na 120°
- w podstawie górnej oraz dolnej przepusty kablowe 
   do wyłamania o wymiarach 120 mm x 60 mm,
   bez panelu szczotkowego
- w podstawie górnej oraz dolnej znajdują się perforacje 
   umożliwiające zainstalowanie 2 szt. wentylatorów o rozstawie 
   otworów montażowych 105 mm x 105 mm oraz 1 szt. 
   o rozstawie otworów montażowych 72,5 mm x 72,5 mm
- dwa racki umożliwiające płynną regulację głębokości
- stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529
- możliwość dodatkowego doposażenia w akcesoria, 
   np.: nakrętki koszyczkowe, półki, maskownice, wentylatory, 
   przewody uziemiające

Szafka wisząca 19” - typu ALFA LC 

5-19/06U-400/W111/LC
5-19/09U-400/W111/LC
5-19/12U-400/W111/LC
5-19/15U-400/W111/LC
5-19/18U-400/W111/LC

do 30

5-19/18U-400/W110/LC
5-19/15U-400/W110/LC
5-19/09U-400/W110/LC
5-19/06U-400/W110/LC
5-19/12U-400/W110/LC



- przeznaczona do zastosowań wewnętrznych
- szafka jednosekcyjna, spawana
- wykonana z blachy stalowej DC01
- lakierowana standardowo farbą proszkową RAL 7035 strukturalną, 
   półmatową (na życzenie klienta RAL 9005, RAL 7016)
- posiada tylną ściankę z 2 przepustami kablowym 
   do wyłamania góra i dół o wymiarach 180 mm x 60 mm
- ściągane ścianki boczne
- drzwi blaszane z przykręcaną szybą hartowaną 4 mm 
   (na życzenie klienta drzwi metalowe) otwierana na 180°
- w podstawie górnej oraz dolnej przepusty kablowe 
  do wyłamania o wymiarach 180 mm x 60 mm 
   bez panelu szczotkowego
- w podstawie górnej oraz dolnej znajdują się perforacje 
  umożliwiające zainstalowanie 2 wentylatorów
o rozstawie otworów montażowych 105 mm x 105 mm

- dwa racki umożliwiające płynną regulację głębokości
- stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą EN 60529
- możliwość dodatkowego doposażenia w akcesoria, 
  np.: nakrętki koszyczkowe, półki, maskownice, wentylatory, 
  przewody uziemiające

Szafka wisząca 19” 

– typu OMEGA

5-19/06U-450/L120/T
5-19/09U-450/L120/T
5-19/12U-450/L120/T
5-19/15U-450/L120/T
5-19/18U-450/L120/T
5-19/06U-600/L120/T
5-19/09U-600/L120/T
5-19/12U-600/L120/T
5-19/15U-600/L120/T
5-19/18U-600/L120/T

5-19/06U-450/L121/T
5-19/09U-450/L121/T
5-19/12U-450/L121/T
5-19/15U-450/L121/T
5-19/18U-450/L121/T
5-19/06U-600/L121/T
5-19/09U-600/L121/T
5-19/12U-600/L121/T
5-19/15U-600/L121/T
5-19/18U-600/L121/T

Numer katalogowy szafkiSzerokość
całkowita
(mm)

Głębokość 
całkowita
(mm)

Wysokość
użytkowa

HU

Wysokość
całkowita
(mm)

Dopuszczalne 
obciążenie 
szafki (kg) drzwi metal-szkło drzwi metal

600 

600 

450

600

6U
9U

12U
15U
18U

324
458
592
726
860
324
458
592
726
860

6U
9U

12U
15U
18U

do 30

do 30


