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Domový / bytový rozvádzač
Vlastnosti
n
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umožňuje vstup a rozvod silových, dátových a multimediálnych rozvodov, ako
napr.: internet, telefón, káblová a satelitná TV, LAN, audio a video rozvody
umožňuje umiestnenie aktívnych zariadení, vrátane Wi-Fi

obsahuje sekcie pre silovú a pre dátovú časť v troch veľ kostiach
sekcie je možné rôzne kombinovať resp. použiť ich samostatne

je možné ho inštalovať ako nástenný rozvádzač alebo rozvádzač zapustený
do steny

dátová sekcia obsahuje zabudovaný rozvodný panel, ktorý je možné osadiť
potrebnou kombináciou RJ45 keystone, F-konektor, optický SC, ST,...konektor
výplň dvierok dátovej sekcie z PEHD plastu umožňuje bezproblémové šírenie
WI-FI signálu
všetky ostatné konštrukčné prvky sú z plechu

dvierka sú na pántoch a sú jednoducho demontovateľné

káblové vstupy sú kryté vylamovacími záslepkami, ktoré sú na zadnej stene
a na bočných stenách po celom obvode rozvádzača
všetky oddeliteľné časti sú prepojené zemniacimi káblami

Technické parametre
Materiál

plech hrúbky 1 mm

Farba

biela RAL9003

Krytie

IP20

Povrch

hladký, lesklý

Nosnosť dátovej sekcie

20 kg

Nosnosť silovej sekcie

20 kg

SILOVÁ SEKCIA 230V

WiFi
FRIENDLY
DÁTOVÁ SEKCIA

SILOVÁ SEKCIA 230V
S DIN LIŠTOU
PRIESTOR PRE AKTÍVNE ZARIADENIA
NAPÁJANIE 230V PRE AKTÍVNE ZARIADENIA

ROZVODNÝ PANEL PRE DÁTOVÉ A MULTIMEDIÁLNE
APLIKÁCIE (RJ45, F-KONEKTOR, OPTIKA SC, ST...)
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Dátová sekcia

Rozmery
v x š x h (mm)

P/N: RNA-01-A51-YXX-X1
P/N: RNA-02-A51-YXX-X1
P/N: RNA-03-A51-YXX-X1

Max.počet
dátových portov

Max. počet prípojok
pre aktívne zariadenia

Hmotnosť
(kg)

Nosnosť
(kg)

166 x 500 x 110

8

1 x 230V

4,4

333 x 500 x 110

4 x 230V

20

26

6,7

44

5 x 230V

20

500 x 500 x 110

7

20

Poznámka: pri inštalácii rozvádzača do steny: 1. musí byť pripravený otvor väčší o 15-20 mm v každom smere, ako je rozmer rozvádzača.
				
2. je vhodné použiť obvodovú kryciu lištu (viď ďalej)

Silová sekcia

P/N: SNA-01-C51-YXX-X1
P/N: SNA-02-C51-YXX-X1
P/N: SNA-03-C51-YXX-X1

Rozmery
v x š x h (mm)

Max. počet pozícií
na DIN lištách

Hmotnosť
(kg)

Nosnosť
(kg)

166 x 500 x 110

1 x 22

4,4

333 x 500 x 110

20

2 x 22

6,4

20

500 x 500 x 110

3 x 22

7,7

20

Poznámka: pri inštalácii rozvádzača do steny: 1. musí byť pripravený otvor väčší o 15-20 mm v každom smere, ako je rozmer rozvádzača.
				
2. je vhodné použiť obvodovú kryciu lištu (viď ďalej)
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Obvodová krycia lišta pre montáž do steny

P/N: RAY-NF-X01-X1
P/N: RAY-NF-X02-X1
P/N: RAY-NF-X03-X1
P/N: RAY-NF-X04-X1
P/N: RAY-NF-X05-X1
P/N: RAY-NF-X06-X1

Vnútorný rozmer
v x š (mm)

Šírka lišty
(mm)

166 x 500

40,5 mm

333 x 500

40,5 mm

500 x 500

40,5 mm

666 x 500

40,5 mm

833 x 500

40,5 mm

1000 x 500

40,5 mm

Sada pre spojovanie sekcií

P/N: RAX-NJ-X01-X1

