PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

SERIA
Seria PROline: Cabinete cu montare pe perete, L=600mm
Seria PROline de cabinete pentru
reţelistică, proiectate pentru performanţe
superioare, testate pentru greutăţi de 3
ori mai mari decât capacitatea nominală
de 100kg. Suportă aşadar fără probleme
echipamente telecom, UPS-uri şi
acumulatori, spre deosebire de cabinetele
obişnuite, care se pretează doar la echipamentului standard format din switch-uri,
patch panel-uri şi cabluri.
Produsele seriei PROline oferă o soluţie
performantă pentru reţelele de cablare
şi infrastructură de networking, iar în
paralel promovează un preţ economic în
comparaţie cu calitatea ridicată a produsului
bazată pe tehnologii de fabricaţie
industriale complet automatizate.
Cabinetele seriei PROline, versiunile de
600x450mm şi 600x600mm sunt disponibile în 5 înălţimi diferite notate cu unităţi
(U), de la 7U până la 20U. Fiecare cabinet
este dotat în mod standard cu uşă frontală
din sticlă, panou din oţel în partea din
spate, montat mecanic, cât şi panouri
laterale din oţel uşor detaşabile, toate cu
posibilitatea de a fi blocate cu ajutorul
încuietorilor.
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Gama vastă de înălțimi (U) vine în întâmpinarea
oricăror cerinţe de infrastructură.
Seria PROline are un aspect tehnic profesional, datorită cadrelor care susţin uşa
frontală din sticlă. Linia de produse atrage
atenţia prin aspectul său perfect adaptabil
oricărui spaţiu, graţie şi culorilor standard
Negru RAL 9005 şi Gri Deschis RAL 7035,
vopsele care prezintă o textură cu
încreţituri fine.
Produsele sunt livrate ca atare, asamblate
complet. Configuraţia pentru livrare
conţine profilurile ajustabile de 19”: 2
profiluri pentru modelul A450mm,
respectiv 4 profiluri pentru modelul
A600mm.
Produsele seriei PROline sunt compatibile
cu panouri standard 19” şi o gamă largă de
accesorii pentru cabinete, menite să
întâmpine cerinţele utilizatorilor.
Cabinetele seriei PROline au parte de un
tratament prealabil nanotehnologic cu
Henkel Bonderite, care se aplică înaintea
învelişului de pudră epoxidică, cu o grosime
de 80-120 microni. Au parte de asemenea
de 500 ore de testări pentru rezistenţa la
coroziune puternică.

PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

SERIA
DETALII DE CONSTRUCŢIE:
Profil principal - Cadru - Top/Bază:
Tehnologia de pliere multiplă automată folosită la formarea
profilurilor de colţuri ale acestor cabinete oferă o structură care
poate susţine greutăţi mari pe perete, de până la 100kg.
Capacele superioare şi inferioare sunt structuri sudate monobloc,
pliate multiplu (de 11 ori), care oferă o construcţie robustă prin
fixarea strânsă de cadrul cabinetului cu nituri.
Capacul superior prezintă perforaţii pentru integrarea modulului
de ventilaţie. Chiar şi în lipsa ventilatorului, aerisirea cabinetului
se va realiza în mod pasiv datorită perforaţiilor carcasei care
formează un curent de convecţie.
Capacul superior are integrată o fantă cu mecanism de glisare
pentru acces cabluri echipată cu o protecţie de cauciuc, cu
dimensiunile de 145 mm lăţime şi 70 mm adâncime. Fanta
glisantă poate asigura o distanţă de glisare pentru acces cabluri
de până la 50mm.
După introducerea cablurilor, acest mecanism le va fixa şi menţine
în poziţie paralelă, prevenind în acelaşi timp pătrunderea prafului
în interiorul cabinetului.
Accesul în interiorul cabinetului. Structura uşilor / panourilor;
Uşa frontală are integrate rame metalice cu grosime de 1,2mm,
sticlă antistatică fumurie, rezistentă la şocuri, cu grosimea de
4mm şi încuietoare care se blochează într-un singur punct.
Uşa frontală a acestor cabinete este echipată cu benzi PVC cu rol
decorativ, de culori diferite, atrăgătoare pentru clienţi, care pot
alege între albastru, roşu, gri, gri închis sau alte culori.
Deschiderea uşii frontale se face de la dreapta la stânga, cu
posibilitatea de a se inversa deschiderea prin mutarea sistemului
de balamale. Acest sistem versatil se bazează pe uşurinţa acţionării
conectorilor de fixare, ceea ce permite detaşarea întregii uşi în
câteva secunde.
Panourile laterale se pot bloca sau detaşa datorită încuietorii pe
butuc, iar tehnologia cu pliere multiplă în 4 straturi le conferă
rigiditatea necesară. Mecanismul de blocare folosit pentru
ataşarea panourilor laterale de cadrul cabinetului permite
înlăturarea acestora de pe cabinet în câteva secunde, pentru
instalări şi configurări ulterioare.
Panoul din spate este fixat mecanic de corpul cabinetului prin
intermediul şuruburilor, iar tehnologia cu pliere multiplă în 5
straturi îi conferă rigiditatea necesară.
Panoul din spate poate fi util pentru schiţarea zonelor de găurit,
pentru montarea ulterioară a cabinetului pe perete.
Baza cabinetului şi panoul din spate au integrate fante din PVC
pentru accesul cablurilor în cabinet. În funcţie de necesităţi,
fanta din PVC din baza cabinetului poate fi interschimbată cu
fanta glisabilă situată pe capacul superior al cabinetului.
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

SERIA
Profiluri 19”: CARACTERISTICI
Profilurile de 19” ale seriei de cabinete pentru perete Lande
PROline au marcate unităţile U, începând de la 1U până la 20U.
Se obţin aceleaşi înălţimi marcate în unităţi U, fie că sunt socotite
de sus în jos, sau de jos în sus. Aceste profiluri de 19'' beneficiază de
tehnologia de pliere în 4 straturi, cu o grosime de 1,5mm, necesară
încărcărilor mari. Sunt fabricate din oţel zincat cu un strat de
8-12 microni, cu protecţie anticorozivă.
Profilurile 19” Lande PROline sunt ajustabile în adâncime.
Pentru cabinetele A450, configuraţia standard conţine un set din 2
profiluri 19” dispuse în partea frontală a cabinetului.
Pentru cabinetele A600, configuraţia standard conţine 2 seturi
a câte 2 profiluri de 19” dispuse în partea din faţă şi cea din
spate a cabinetului.
În toate configuraţiile accesul în interiorul cabinetului şi la
echipamentele instalate se poate realiza pe 3 căi, permiţând astfel
orice modificare ulterioară de infrastructură sau orice intervenţie
pentru întreţinerea echipamentelor montate în cabinet.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE
Cabinetele pentru perete PROline au panoul din spate fixat şi
înşurubat mecanic, fabricat prin pliere multiplă în 5 straturi, ceea
ce îi conferă rigiditatea şi rezistenţa optimă încărcărilor mari.
Panoul din spate poate fi util pentru schiţarea zonelor de găurit
pentru montarea ulterioară a cabinetului pe perete. Această
tehnică prezintă şi un avantaj economic, benefic clientului, când
este necesară montarea unui astfel de cabinet cu greutate mare.
Cel puţin 2 tehnicieni sunt necesari pentru o asemenea
operaţiune, însă cu soluţia de mai sus, montarea cabinetului
Lande PROline este realizabilă cu ajutorul unui singur tehnician.
Primul pas constă în plasarea panoului din spate şi marcarea
peretelui, urmat de găurire şi de montarea panoului ca atare, fără
întregul cabinet.
La final, cabinetul va fi ancorat de panoul respectiv. Din motive de
siguranţă, este necesară fixarea prin înşurubare de panou, însă
cabinetul va rămâne ancorat în siguranţă de perete chiar şi fără
operaţiunea de înşurbare.
Panoul din spate este ancorat prin înşurubare mecanică de corpul
principal al cabinetului, care beneficiază de rigiditatea necesară
datorită tehnologiei de pliere multiplă în 5 straturi.
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

SERIA
CARACTERISTICI SUPLIMENTARE; OPŢIUNI
Toate cabinetele Lande pentru perete din seria PROline pot integra
grupuri de roţi sau picioare ajustabile pentru sprijin. Acest aspect
permite amplasarea cabinetelor pe podea, fapt util când spaţiul
disponibil este limitat. De asemenea, aplicarea suporturilor mai
sus menţionate permite plasarea cabinetelor sub birouri.

Seriile accesoriilor pentru comandat:
*** LN-ZMN-TKR-5020-XX pentru setul de roţi
LN-ZMN-PNY-1040-XX pentru setul de picioare ajustabile

PICIOR

ROATĂ FRONTALĂ CU FRÂNĂ

PICIOR

ROATĂ PENTRU SPATE

Fiecare panou dispune de un conector necesar realizării unei
conexiuni la centura de împământare. Pentru realizarea
conexiunilor de împământare, următoarele accesorii vor fi incluse
în configuraţia pentru livrare:
- kitul de cabluri pentru împământare: 4 bucăţi de 40cm lungime şi
diametru 2,5mm, cabluri de împământare bicolor (verde-galben),
elemente de fixare şi etichete dedicate împământării, seria
LN-DGR-TPR-5L40-PR.
- opțional se poate alege un set de piuliţe încastrabile cu şurub M6
pentru instalarea echipamentelor pe profilurile de 19”:
1 set=8 bucăţi, seria LN-DGR-KFS-M608-XX
1 set=20 bucăţi, seria LN-DGR-KFS-M620-XX
1 set=50 bucăţi, seria LN-DGR-KFS-M650-XX
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

SERIA

Lăţim e: 60 0 mm
Adâ n c im e : 450 mm

Lăţime: 600mm
Adâncime: 450mm
Înălţimi standard:

5 înălţimi U diferite: 07U, 09U, 12U, 16U, 20U

Încărcare: 100 kg

Standarde şi conformitate:
ISO 9001:2008
Sistemul de management al calităţii
EN 61587 -1:2012
Structuri mecanice pentru echipament
electronic
IEC 297-1 Montare 19’’
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet

CE conform cu EN 60950-1:2006
Tehnologia informaţiei
Echipamente - Siguranţă - Partea1Cerinţe generale
UL listat la
UL 2416, Metode de Verificare pentru
Cabinet/Rack Echipamente Audio/Video,
IT şi Comunicare
Cabinet, Carcasă și Sisteme Rack;
UL 60950-1 și CSA C22.2 Nr. 60950-1-07,
Tehnologia informației - Echipamente de
securitate - Partea 1: Cerințe generale
TSE conform cu EN 61587-1:2012
Conformitate GOST R
Prietenos cu mediul;
* ISO 14001 Sistemul de management
al mediului
* Conformitate RoHS
* Materiale reciclabile 100%

Seria de cabinete pentru montare pe perete PROline, cu profiluri de 19",
lăţime 600mm, adâncime 450mm, cu spaţiu intern utilizabil la maxim şi
5 înălţimi diferite, oferă utilizatorilor o gamă largă de selecţie pentru sistemele
de implementat.

Culori standard:

Toate aceste cabinete sunt livrate ca atare, asamblate, cu echiparea standard
din fabrică.

RAL 7035 Gri deschis

RAL 9005 Negru
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

Lăţim e: 600 m m
Adâ n c im e: 450 m m

SERIA

SCHIŢE

VEDERE DE JOS
PERSPECTIVĂ IZOMETRICĂ

Ah

440

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE LATERALĂ

VEDERE DIN SPATE

VEDERE DE SUS
VEDERE DETALIATĂ
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

Lăţim e: 6 00 mm
Adâ n c im e : 450 mm

SERIA
SCHIŢE

VEDERE DETALIATĂ
600

70

70
145

44,45
(1U)

Min 305 - Max 370

450

9,5

0-50

145

h

451
Min 70 -Max 135

0 21

0°

UNGHI DESCHIDERE
UŞĂ FRONTALĂ

DISTANŢĂ MONTARE
ECHIPAMENT
MAX/MIN/STANDARD

DIMENSIUNI
LĂŢIME/ÎNĂLŢIME

Lăţime profil - profil

Adâncime totală (mm)

Cantitate / pachet

Greutate netă pachet (kg)

Greutate brută pachet (kg)

7U

311

418

260

600

19”

450

340 660x520x480

1

14,5

17

600x450x505

9U

400

505

349

600

19”

450

340 660x520x550

1

17,6 20,1

LN-PR12U6045-LG

12U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=450mm 600x450x640 12U

533

640

482

600

19”

450

340 660x520x690

1

22,5

25

LN-PR16U6045-LG

16U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=450mm 600x450x818 16U

711

818

660

600

19”

450

340 660x520x870

1

29

32

LN-PR20U6045-LG

20U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=450mm 600x450x996 20U

889

996

838

600

19”

450

340 660x520x1050

1

35

38

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori doar la comandă.
** Studiaţi schiţa pentru informaţiile despre înălţimea cabinetului fără picioare sau roţi de sprijin.
*** Studiaţi schema panoului spate pentru fixare pe perete folosind orificiile, pentru cabinetele cu înălţimea 7, 9, 12, 16, 20 U. Lăţimea fixă 440mm.
**** Studiaţi schiţa pentru ajustările de adâncime minime / maxime.
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Dimensiuni pachet
asamblat
LxAxÎ (mm)

Lăţime totală (mm)

600x450x418

9U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=450mm

**** Adâncime la livrare
profil - panou spate (mm)

***Înălţime între orificii
(mm)

7U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=450mm

LN-PR09U6045-LG

Înălţime (mm)

LN-PR07U6045-LG

Înălţime (U)

Descriere produs

Dimensiuni
LxAxÎ (mm)

*Cod produs

**Înălţime totală fără
picioare sau roţi (mm)

PROline: seria de cabinete de perete 19”. Lăţime=600 mm, Adâncime=450

H

PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

SERIA

Lăţim e: 600 m m
Adâ n c im e: 600 m m

Width=600mm
Depth=600mm
Înălţimi standard:

Încărcare: 100 kg

5 înălţimi U diferite: 07U, 09U, 12U, 16U, 20U

Standarde şi conformitate:
ISO 9001:2008
Sistemul de management al calităţii
EN 61587 -1:2012
Structuri mecanice pentru echipament
electronic
IEC 297-1 Montare 19’’
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet

CE conform cu EN 60950-1:2006
Tehnologia informaţiei
Echipamente - Siguranţă - Partea1Cerinţe generale
UL listat la
UL 2416, Metode de Verificare pentru
Cabinet/Rack Echipamente Audio/Video,
IT şi Comunicare
Cabinet, Carcasă și Sisteme Rack;
UL 60950-1 și CSA C22.2 Nr. 60950-1-07,
Tehnologia informației - Echipamente de
securitate - Partea 1: Cerințe generale
TSE conform cu EN 61587-1:2012
Conformitate GOST R
Prietenos cu mediul;
* ISO 14001 Sistemul de management
al mediului
* Conformitate RoHS
* Materiale reciclabile 100%

Culori standard:
Seria de cabinete pentru montare pe perete PROline, cu profiluri de 19",
lăţime 600mm, adâncime 600mm, cu spaţiu intern utilizabil la maxim şi
5 înălţimi diferite, oferă utilizatorilor o gamă largă de selecţie pentru
sistemele de implementat.
Toate aceste cabinete sunt livrate ca atare, asamblate, cu echiparea standard
din fabrică.

RAL 7035 Gri deschis

RAL 9005 Negru
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

SERIA

Lăţim e: 600 mm
Adâ n c ime: 600 mm

SCHIŢE

VEDERE DE JOS

PERSPECTIVĂ IZOMETRICĂ
440

Ah

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE LATERALĂ

VEDERE DIN SPATE

VEDERE DE SUS

VEDERE DETALIATĂ
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

Lăţim e: 600 m m
Adâ n c im e: 600 m m

SERIA

SCHIŢE

VEDERE DETALIATĂ
600
0-50

70

Min 70 - Max 135

600

145
Max 450 - Min 320

h H
9,5

44,45
(1u)

451

Min 70 - Max 135
0-2

10

UNGHI DESCHIDERE
UŞĂ FRONTALĂ

DISTANŢĂ MONTARE
ECHIPAMENT
MAX/MIN/STANDARD

DIMENSIUNI
LĂŢIME/ÎNĂLŢIME

Lăţime profil - profil

Cantitate / pachet

Greutate netă pachet (kg)

Greutate brută pachet (kg)

311

418

260

600

19” 600

400

650x650x480

1

18

21

9U

400

505

349

600

19” 600

400

650x650x550

1

22

25

LN-PR12U6060-LG

12U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=600mm 600x600x640 12U

533

640

482

600

19” 600

400

650x650x690

1

28

31

LN-PR16U6060-LG

16U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=600mm 600x600x818 16U

711

818

660

600

19” 600

400

650x650x870

1

36

39,5

LN-PR20U6060-LG

20U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=600mm 600x600x996 20U

889

996

838

600

19”

400 650x650x1050

1

43

46,5

600

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori doar la comandă.
** Studiaţi schiţa pentru informaţiile despre înălţimea cabinetului fără picioare sau roţi de sprijin.
*** Studiaţi schema panoului spate pentru fixare pe perete folosind orificiile, pentru cabinetele cu înălţimea 7, 9, 12, 16, 20 U. Lăţimea fixă 440mm.
**** Studiaţi schiţa pentru ajustările de adâncime minime / maxime.

www.lande.ro

Dimensiuni pachet
asamblat
LxAxÎ (mm)

Lăţime totală (mm)

7U

600x600x505

**** Adâncime la livrare
profil - panou spate (mm)

***Înălţime între orificii
(mm)

600x600x418

9U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=600mm

Adâncime totală (mm)

**Înălţime totală fără
picioare sau roţi (mm)

7U 19'' Cabinet montare perete L=600mm A=600mm

LN-PR09U6060-LG

Descriere produs

Înălţime (U)

LN-PR07U6060-LG

*Cod produs

Dimensiuni
LxAxÎ (mm)

Înălţime (mm)

PROline: seria de cabinete de perete 19”. Lăţime=600 mm, Adâncime=600
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

ACCESORII DES UTILIZATE

LN-RAF-RMO-1U25-CC

LN-RAF-RMO-2U35-CC

Accesoriu cu poziţionare în faţa profilurilor de montare echipamente. Pentru a permite eliminarea prin
convecție a aerului încălzit în interiorul cabinetului, rafturile sunt prevăzute cu fante de aerisire. Sunt
oferite în două versiuni de culori: Negru RAL 9005 şi Gri deschis RAL 7035. Rafturile sunt realizate din oţel,
pe baza tehnologiei de pliere multiplă, care permite o încărcare de până la 30 kg echipamente.
Rafturi pentru montare echipamente
PROline: Cabinete montare pe perete, L=600 x A=450

PROline: Cabinete montare pe perete, L=600 x A=600

LN-RAF-RMO-1U25-CC

LN-RAF-RMO-1U25-CC

LN-RAF-RMO-2U35-CC

LN-RAF-RMO-2U35-CC

CC=Codul culorii, LG=Gri deschis RAL 7035, BL=Negru RAL 9005; alte culori la comandă.

Rafturi fixe, cu 4 puncte de montare. Pentru permiterea eliminării aerului încălzit din interiorul cabinetului
printr-un curent de convecţie, rafturile sunt prevăzute cu fante de aerisire. Sunt oferite în două versiuni de
culori: Negru RAL 9005 şi Gri deschis RAL 7035. Rafturile sunt realizate din oţel, pe baza tehnologiei de pliere
multiplă, care permite o încărcare de până la 50 kg echipamente.
Rafturi cu 4 puncte de fixare
PROline: Cabinete montare pe perete, L=600 x A=450

PROline: Cabinete montare pe perete, L=600 x A=600

NU SE APLICĂ

LN-RAF-SBT-D600-CC

CC=Codul culorii, LG=Gri deschis RAL 7035, BL=Negru RAL 9005; alte culori la comandă.
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

ACCESORII DES UTILIZATE

Rafturi glisante, cu fixare în 4 puncte, compatibile cu toate cabinetele de marcă alte altor producători.
Șine ajustabile pentru adîncime. Pentru a permite eliminarea prin convecție a aerului încălzit în interiorul
cabinetului, rafturile sunt prevăzute cu fante de aerisire.
Rafturile glisante sunt oferite în două versiuni de culori: Negru RAL 9005 şi Gri deschis RAL 7035. Rafturile sunt
realizate din oţel, pe baza tehnologiei de pliere multiplă, ce permite o încărcare de până la 50 kg echipamente.
Rafturi glisante
PROline: Cabinete montare pe perete, L=600 x A=450

PROline: Cabinete montare pe perete, L=600 x A=600

NU SE APLICĂ

LN-RAF-HRK-D600-CC

CC=Codul culorii, LG=Gri deschis RAL 7035, BL=Negru RAL 9005; alte culori la comandă.

Modul de ventilaţie pentru cabinete cu montare pe perete. Gata de instalare şi funcţionare, modul plug-in, cu
un comutator on/off sau termostat analogic şi cablu alimentare. Fiecare ventilator are capacitatea de a elimina
aer la un volum de 2,3-3 m3/minut. Date tehnice: 18/17 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 013/0,11 A, 2300/3000 rpm,
nivel zgomot 42 dB, durată de viaţă: 50.000 ore în condiții ideale.
Ventilatoare profesionale
PROline: Cabinete montare pe perete
L=600 x A=450

PROline: Cabinete montare pe perete
L=600 x A=600

1 unitate ventilator, comutator on/off

LN-FAN-ONF-1FWM-CC

LN-FAN-ONF-1FWM-CC

1 unitate ventilator cu unitate termostat

LN-FAN-THM-1FWM-CC

LN-FAN-THM-1FWM-CC

2 unităţi ventilatoare, comutator on/off

LN-FAN-ONF-2FWM-CC

LN-FAN-ONF-2FWM-CC

2 unităţi ventilatoare cu unitate termostat

LN-FAN-THM-2FWM-CC

LN-FAN-THM-2FWM-CC

CC=Codul culorii, LG=Gri deschis RAL 7035, BL=Negru RAL 9005; alte culori la comandă.
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

ACCESORII DES UTILIZATE

2m

2m

Modulele de ventilare, gata de a fi instalate şi puse în funcţiune. Comutatoare on/off şi cabluri alimentare. Fiecare ventilator are
capacitatea de a elimina aer la un volum de 2,3-3 m3/min. Date tehnice: 18/17 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 013/0,11 A, 2300/3000
rpm, nivel zgomot 42-47 dB.
Ventilatoare economice
PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=450

PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=600

1 unitate ventilator, comutator on/off, ax pe bucşă, instalare pe capacul superior

LN-FAN-EC-1FPR-CC

LN-FAN-EC-1FPR-CC

2 unităţi ventilatoare, comutator on/off, ax pe bucşă, instalare pe capacul superior

LN-FAN-EC-2FPR-CC

LN-FAN-EC-2FPR-CC

1 unitate ventilator, comutator on/off, ax pe rulment, instalare pe capacul superior

LN-FAN-BB-1FPR-CC

LN-FAN-BB-1FPR-CC

2 unităţi ventilatoare, comutator on/off, ax pe rulment, instalare pe capacul superior

LN-FAN-BB-2FPR-CC

LN-FAN-BB-2FPR-CC

CC=Codul culorii, LG=Gri deschis RAL 7035, BL=Negru RAL 9005; alte culori la comandă.

Set picioare cu ajustarea înălţimii, din PVC, cu înşurubare tip M10, punct unic de conectare. Fiecare picior susţine 250kg.
Set roți cu rotire la 360°, 2 cu frână, 2 fără frână, punct unic de conectare. Fiecare roată susține 100kg.
Seturi picioare și roți
PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=450

PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=600

Set picioare PVC, 1 set = 4 bucăţi, filet M10, capacitate susţinere 250 kg

LN-ZMN-PNY-1040-XX

LN-ZMN-PNY-1040-XX

Set roţi, 2 cu frână, 2 fără frână

LN-ZMN-TKR-5020-XX

LN-ZMN-TKR-5020-XX

Set piuliţă încastrabilă cu şurub M6, 20 bucăţi/set.
Set pentru împământarea panourilor cabinetelor, 4bucăți x 4mm diametru x 40cm lungime, fire bicolore galben-verde.
Seturi montare echipamente și împământare
PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=450

PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=600

Piuliţă încastrabilă cu şurub metric, set 20 piese tip M6

LN-DGR-KFS-M620-XX

LN-DGR-KFS-M620-XX

Set pentru împământarea panourilor cabinetelor,
4bucăți x 4mm diametru x 40cm lungime, fire galben/verde.

LN-DGR-TPR-5L40-PR

LN-DGR-TPR-5L40-PR

®
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PROline 19” Cabinete cu montare pe perete

ACCESORII DES UTILIZATE

Ghidaje orizontale pentru aranjarea cablurilor din interiorului cabinetului şi orientarea către punctul de conectare.
Dimensiuni: 1U, 19'', cu 5 inele metalice.
Oferite în 2 culori: Negru RAL 9005 şi Gri deschis RAL 7035.
Ghidaje orizontale pentru managementul cablurilor

Ghidaj orizontal cabluri, 19'', 1U, 5 inele

PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=450

PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=600

LN-KDG-YKD-1UKN-CC

LN-KDG-YKD-1UKN-CC

CC=Codul culorii, LG=Gri deschis RAL 7035, BL=Negru RAL 9005; alte culori la comandă.

Distribuitoare de putere cu carcasă din PVC sau aluminiu, cu echipări diferite: prize Schuko DIN49440, C13 IEC320,
comutator luminat on/off, disjunctor 16A, protecție la supratensiuni.
Este disponibilă o gamă largă de accesorii, cu posibilităţi de configurare a produselor dorite și în cantităţile dorite. Cel mai des
utilizat în această gamă este cel de mai jos. Pentru alte tipuri de distribuitoare de putere accesaţi cataloagele principale sau
adresaţi-vă distribuitorilor de produse Lande.
Distribuitoare de putere
PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=450

PROline: Cabinete montare perete
L=600 x A=600

LN-PRZ-SGT-1U6P-SC

LN-PRZ-SGT-1U6P-SC

Distribuitor (PDU) cu 6 prize Schuko, disjunctor 1x16A, carcasă aluminiu

®
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AMBALAJ TRANSPORT

Seria cabinetelor pentru perete PROline beneficiază de o ambalare robustă
din fabrică, compatibilă cu transportarea către destinaţii locale (depozite)
ori la distanţă mare, cu vehicule pentru transport internaţional. Transportul
de la depozitele centrale către client ori redistribuitor nu ridică probleme
curierului sau companiei transportatoare, datorită modalităţii de ambalare
solidă.
1. Produsul este învelit în folie din plastic
2. 8 colţuri protectoare din polistiren cu grosimea de 20mm
3. Cutie din carton ondulat de înaltă densitate (KSSST), gros de 7mm
4. Benzi puternice din PVC, care securizează cutia
5. Etichete aplicate pe cutie, cu avertizări în 16 limbi

Cutia închisă, securizată cu benzi puternice

www.lande.ro
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Tip carton ondulat

Valuri B+C

Dimensiuni

7 mm ( ±0,5)

Calitate cutie

KSSST ( K:Kraft S:Straw T:Test Linear )

Culoare cutie

Maro închis

Polistiren

Suport colţuri din polistiren, grosime 20mm

Benzi PVC

Leagă cutia de carton

KSSST ( K:Kraft S:Straw T:Test Lineer )
Secţiune carton ondulat

Cutia deschisă: detalii de ambalare

®

Ambalarea în cutie carton ondulat şi polistiren
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Colţuri din polistiren pentru protecţie

