
Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy się, aby informacje zawarte w specyfikacji były dokładne i rzetelne. Jednakże BKT Elektronik nie może zagwaranto-

wać, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i 

nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego. 
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Karta Katalogowa 

Szafka wisząca BKT 19" 9U 600/600/500 (szer/wys/gł) IP55 RAL7035 
Nr. karty KK_11006004.1_01.16 

Zastosowanie 

Standardy 

Charakterystyka produktu 

 Do montażu na ścianie lub słupie 

 Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem osób nieupoważnionych  

 PN-EN 60439-5—badanie odporności mechanicznej 

 PN-EN 60529—Badania  stopnia ochrony IP 

 RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych  

 EN ISO 9001:2008—zarządzanie jakością 

 EN ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem 

 Płyta montażowa na tylnej ścianie szafki  

 Pionowy profil montażowy 19” o wysokości 9U (z przodu szafki) 

 Piankowy przepust kablowy w podłodze szafki  

 Możliwość montażu drzwi prawo—lewo 

 System zamknięcia jednopunktowy  
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Szer. (mm) Gł. (mm) Wys. (mm) Model 

600 500 600 9U 

Wykonania / Warianty 

Konstrukcja 

Opcjonalne akcesoria 

 Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie 

 Uszczelka dwuskładnikowa poliuretanowa wylewana na gorąco  na poszyciu wewnętrznym drzwi 

 System zamknięcia jednopunktowy 

 Kolor RAL7035 outdoor 

 Poziom szczelności IP55 

 W podłodze piankowy przepust kablowy  

 110A9300—Wentylator z filtrem RAL7035 FPF08KU230BE110 

 110A9301—Filtr wylotowy RAL7035 FPF08KUG-100 

 Uchwyt montażowy  ścienny lub nasłupowy 


