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19" standard IP 20

SZAFY NAŚCIENNE

LC-18
do instalacji na ścianie lub w ścianie

Jednym z lepszych rozwiązań do mniejszych instalacji sieci lokalnych 
jest szafa LC-18 ze swoim przystosowaniem do instalacji na ścianie 
lub w ścianie. Nowoczesna szafka naścienna LC-18 przeznaczona 
do instalacji komponentów mniejszych sieci kablowych, lub do 
instalacji elementów dystrybucyjnych telekomunikacji. Szafę Solarix 
LC-18 tworzy szkielet, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością 
i szytwnością. Z przedniej strony szafy zamontowane są blaszane 
drzwi z dwoma zawiasami oraz zamkiem na klucz patentowy.

Drzwi blaszane uzupełnione są perforacją do pasywnej wentylacji 
urządzenia umieszczonego w szafie. Wejście kabli umożliwają 
wstępnie przygotowane otwory w tylnej części i we wszystkich 
ścianach szafy. W tylnej części ściany przygotowano otwory do 
montażu na ścianę. 19" ramy mają wymiary w kierunku pionowym  
4U i 11U, w kierunku poziomym 2U.
Na szafie i w ramie przygotowano otwory określające pozycje 
przy montowaniu ramy i szkieletu w przypadku wersji do montażu 
w ścianę. Jeśli rama pasuje do drzwi, kąt otwarcia drzwi wynosi 
około 110 °, jeśli drzwi są wysunięte z ramy, kąt otwarcia wynosi  
180 °C.

Konstrukcja
• sztywny nitowany szkielet    
• drzwi otwierane 180 °, opcja zamykania prawostronnego  

lub lewostronnego
• przednie perforowane drzwi z jednopunktowym zamkiem  

na klucz patentowy
• korytarze kablowe w dolnej, górnej i tylnej części
• w tylnej części 4 otwory do umocowania na ścianę
• przewód uziemniający korpus szafy z drzwiami
• nośność 30 kg
• stopień ochrony IP 20

Standardowe wykonanie
– zewnętrzne rozmiary szerokość 550 × wysokość 550 ×  
   głębokość 150 mm
– w zestawie 3 pary pionowych listw do mocowania osprzętu  
   2U, 4U a 11U 

Wykonanie kolorystyczne 
– farba proszkowa w kolorze jasnoszarym RAL 7035, białym  
   RAL 9003 i czarnym RAL 9005

LC-18-55-15-G

Do instalacji w ścianieDo instalacji na ścianie
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Szerokość  
(w mm)

Wysokość 
 (w mm)

Głębokość  
(w mm)

Kolor biała 
RAL 9003

Kolor jasnoszary 
RAL 7035

Kolor czarna 
RAL 9005

Waga 
(w kg)

LC-18 na ścianę 550 550
150

LC-18-55-15-W LC-18-55-15-G LC-18-55-15-B 10

LC18 w ścianę 592 592 LC-18-55-15-W-W LC-18-55-15-W-G LC-18-55-15-W-B 11
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PRZEKRÓJ B-B

WIDOK Z GÓRY  
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POZ 1 2 3

A 89 104 119
A2 43 28 13
B 283 298 313
B2 264 249 234


