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Karta Katalogowa 

Szafa zewnętrzna BKT 19” IP55 RAL7035 ( aluminiowa, jednopłaszczowa ) 

Nr. karty KK_110A16xx_01.17 

Zastosowanie 

Standardy 

Charakterystyka produktu 

 Na zewnątrz budynków—trwałe połączenie z gruntem 

 Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem  zmiennych warunków atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych  

 PN-EN 60439-5—badanie odporności mechanicznej  

 PN-EN 60529—badanie stopnia ochrony IP 

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

 EN ISO 9001:2008—zarządzania jakością 

 EN ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem 

 Pionowe profile montażowe 19” -komplet (prawy i lewy) - jeden na komorę 

 Piankowy przepust kablowy montowany w podłodze—po jednym na komorę 

 Miedziana listwa uziomu—wszystkie elementy szafy sprowadzone elektrycznie w jeden punkt na listwę uziomu 

 Ogranicznik otwarcia drzwi  

 Uchwyt czujniki otwarcia drzwi  

 Klamka z wkładką o kodzie klucza 1333 

 Uszy transportowe w dachu wewnętrznym 

* zdjęcie przykładowe 
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Wykonania / Warianty 

Konstrukcja 

Opcjonalne akcesoria 

 Konstrukcja składająca się z pojedynczej ściany tylnej i ścian bocznych oraz drzwi wykonanych w technologii dwupłaszczowej 

 Konstrukcja z blachy aluminiowej malowanej na RAL7035 farbą do zastosowań zewnętrznych 

 Zdejmowana tylna ściana  

 Uszczelka poliuretanowa wylewana na poszyciu wewnętrznym drzwi, ścianie tylnej oraz na dachu wewnętrznym 

 System zamknięcia 3-punktowy 

 W podłodze oraz na ścianach bocznych  uchwyt 19” 1U np. do zamocowania listwy zasilającej  

 Zdejmowany dach wewnętrzny w celu zamontowania np. wymiennika powietrze-powietrze 

 Zaślepki w dachu wewnętrznym do montażu systemu przewietrzania (wentylator i kratkę filtracyjną)  

 Perforowana przegroda oddzielająca komory szafy (dotyczy szaf dwukomorowych) 

 Dedykowane uchwyty do montażu kontaktronów oraz grzałek i termostatów w standardzie TH 35mm 

 110A40xx—Cokół podziemny BKT  RAL7035 (stalowy – ocynk ogniowy) 

 10352148—Grzałka BKT 400 CSL-028-400W/230VAC 

 10352119—Termostat BKT TRT-10A230V-NC, -10°C/+80°C do grzałek 

 10352167—Higroterma elektroniczna BKT ETF 012 (6A,250V-NC , 0°C/60°C) 

Indeks Szerokość (mm) Głębokość (mm) Wysokość (mm) Wysokość „U” 

110A1600 800 450 885 15 

110A1601 800 450 1195 22 

110A1602 1200 450 1195 22 

110A1603 800 800 1195 22 

110A1604 1200 800 1195 22 

110A1605 800 450 1555 30 

110A1606 1200 450 1555 30 

110A1607 800 800 1555 30 

110A1608 1200 800 1555 30 

110A1609 800 800 1775 35 


