Authentic s.r.o. Pardubice

Rozvaděče řady AUTHRACK
AUTHRACK
- universální 19“ popř. 21“ systém datových rozvaděčů od firmy AUTHENTIC.
Základem je lehký, šroubovaný avšak pevný rám , který se dá upravovat podle
konkrétních potřeb tak, aby splňoval speciální požadavky v dnešních
elektronických, elektrotechnických a datových instalacích. Přestože AUTHRACK
nabízí variabilitu potřebnou pro jednotlivé konkrétní aplikace , dá se
přizpůsobit i finančním možnostem uživatele

Standardně se tyto rozvaděče dodávají s dělenou
odnímatelnou zadní stěnou , odnímatelnými boky a
prosklenými dveřmi ( kouřové sklo ) opatřenými
rozvorovým zámkem DIRAK s trojbodovým uchycením.
Na přání lze dodat
-s celoplechovými dveřmi plnými
-s celoplechovými dveřmi s větracími
otvory
-s dveřmi s výplní tahokovem
-s dveřmi s vysokou prostupností větracího
větracího vzduchu (až 80% volné plochy
výplně)
-s dveřmi vertikálně dělenými
prosklenými, celoplechovými i větracími
-rozvaděče mohou být osazeny
dveřmi i v zadní části
-bez bočnic a nebo pouze s jednou bočnicí,
což je výhodné při instalaci více
rozvaděčů vedle sebe.
V tomto případě lze rámy pomocí
spojovacích sad spojit v jeden celek.

Authentic s.r.o. Pardubice
Schematický náčrt rozvaděče řady AUTHRACK

Rozvaděče této řady se běžně dodávají v provedení :
Instalační výška : 22U, 24U, 28U, 30U, 36U, 38U, 42U, 45U, 47U instalační
výšky. Na objednávku až do instalační výšky výšky 54U.
Konstrukční šířka: 600,700,750,800 mm
Konstrukční hloubka: 600,800,900,1000,1100 mm
Na zakázku lze zhotovit rozvaděče i jiných konstrukčních a instalačních
rozměrů (do výše max. 54U).
Barvné provedení : rozvaděč
-prášková barva RAL 7032,7035,9007
vertikální lišty -bílý Zn popř. prášková barva RAL
Na přání lze dodat libovolné barevné provedení dle vzorníku RAL

Tento typ rozvaděčů se vyrábí i jako rozvaděče kolokační (boxové)

Authentic s.r.o. Pardubice
Rozvaděč 36U/700800 s podstavou

Rozvaděč 42U/800/800 s vertikálně dělenými
dveřmi

Rozvaděč 42U/600/800 s podstavou

Sestava 2rozvaděčů s perfodveřmi
a s podstavou

Authentic s.r.o. Pardubice
Rozvaděč 54U/800/1000 s podstavou
nejvyšší dodávaný rozvaděč

Rozvaděč kolokační (boxový)
42U/600/10000 s perforovanými dveřmi

Sestava rozvaděčů 42U/600/800
s dveřmi s výplní tahokovem

Rozvaděč 42U/750/12000
s prosklenými dveřmi

