Prisbilligt alternativt til 19” rack…
Nem kabelmanagement med
plastic kabelbøjle, som monteres
uden værktøj.

Et unikt alternativ til 19” rack. Stativerne er lette og kan transporteres i store
mængder med lave transportomkostninger. Derudover er stativet en åben løsning,
hvilket giver store fordele med let adgang til installationen. Før kabelbakken ned
til stativet og fuldend installationen med kabelbøjler eller kabelmanagement.

Fylder meget lidt.
Der kan være
300 stk på én
EUR-palle.

Specifikationer:
(BxHxD) 600x2200, 48HE
• Leveret i sort (RAL 9005).

• Fæstnes til gulv og væg – vægbeslag kan justeres imellem 330-530mm.
• Almindelig 19” tilbehør kan anvendes.
• Horisontal tværgående kabelbøjle kan med fordel anvendes der
hvor kabler passerer ind og ud af stativet.
• Små plastbøjler kan med fordel anvendes til vertikal kabelmanagement.
Bøjler har quick-lock og monteres uden værktøj.

Vandret
kabelbøjle til
aflastning
imellem 19”
profilerne.

Let, simpel
og genial…

19” stativ

• Stativerne kan med fordel anvendes i POP-installationer og det er muligt at
montere finger management, spoolsrør og gitterbakker i siderne.
(BxHxD)
600x2200x530

HE
48

Beskrivelse
Stativ, 48HE

19”

1

Horisontal kabelbøjle

Dybde=80mm

1

100x48HEx100

48

1HE kabelbøjle med quicklock (25 stk.)
Fingermanagement, 48HE

Justerbar
vægbeslag
medfølger.

Type nr. / EAN nr.
60031
5709832 066783
95179
5709832 066646

Vægt
10 kg

95288
5709832 067421
95362
5709832 067957

0,1 kg

1,0 kg

5,0 kg

48HE stativ monteret med
fingermanagement og vandret kabelbøjler.
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Halv stativ på 24HE - der er anvendt
halvdelen af de medfølgende 19” profilerne.

Kontakt os endelig….

Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19” racks. Med et stærkt
standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan virksomheden
levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. Cabinet System leverer desuden
løsninger til serverumsindretning, udendørsskabe og leverer alle former for
kundetilpassede løsninger.
Tag en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste
løsning.
Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

Kontakt.
Cabinet System A/S
Platanvænget 14
8990 Fårup
Danmark
e-mail: kh@cabinetsystem.dk
Tel:
Fax:

+45 7027 3626
+45 8645 2909

www.cabinetsystem.dk

Pure passion for design, innovation
and workmanship….
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