
Rozvaděče pro instalaci datových a 
telekomunikačních zařízení  
 
TELCO series 

19“ stojanový rozvaděč, rozebíratelný a snadno smontovatelný 
Perforované zadní, přední dveře a horní kryt. 
Velikosti 18U až 47U. 
 
Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 
2mm ,  ostatní části z 1,2 mm ocelového 
plechu. Pevná konstrukce dovoluje statickou 
zátěž až 800kg.  
Uzamykatelné přední dveře s vynikajícím 
zámkem, rukou uzavíratelné a volitelně 
uzamykatelné boční panely, uzamykatelné 
zadní dveře. Všechny části lze snadno 
smontovat.  
 
Dodává se s nožičkami, kolečky a montážní 
sadou.  Je možné přidat podstavec. 
 
Vlastnosti: 
• stojanový 19“ rozvaděč 
• krytí IP20 
• bezpečnostní kalené sklo dveří 

v populární kouřové barvě 
• perforované dveře, přední i zadní  
• perforovaný horní kryt 
• přední a zadní dveře mají volitelný směr 

otevírání, jsou snadno snímatelné 
• součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné 

vertikální lišty s perforací pro uchycení 
instalovaných zařízení.  

• spojovací materiál (klecové matice, 
podložky, šrouby M6) je přibalen k 
rozvaděči 

TELCO 42U
  
 

TELCO 42U se sejmutými 
bočními panely 

• všechny části pro montáž snadno 
odnímatelné 

• číselně označené pozice usnadňující montáž 
• v dolní části rozvaděče je umístěn zemnící bod pro 

připojení zemnícího vodiče 
• v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny 

prostupy pro kabeláž  a jsou zakryty záslepkami. 
• do víka a spodní části je možné instalovat 

ventilační jednotku 
• prášková barva, černá, RAL 9004, ozdobné lišty 

na dveřích 
• splňuje mezinárodní standard  IEC 60297-2 

 
 
 
 
 
 

TELCO 18U s odstraněnými 
bočními panely 
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Hloubka Výška  Model Kapacita 

(U) rozměr D (mm) rozměr H (mm) 
TELCO-47U-66 600 
TELCO-47U-68 

47U 
800 

2277 

TELCO-42U-66 600 
TELCO-42U-68 

42U 
800 

2055 

TELCO-37U-66 600 
TELCO-37U-68 

37U 
800 

1833 

TELCO-32U-66 600 
TELCO-32U-68 

32U 
800 

1610 

TELCO-27U-66 600 
TELCO-27U-68 

27U 
800 

1388 

TELCO-22U-66 600 
TELCO-22U-68 

22U 
800 

1166 

TELCO-18U-66 18U 600 988 

Šířka (rozměr W): 600 mm 
1 – horní kryt  
2 – vertikální montážní lišty  
3 – horizontální montážní úhelníky 
4 – zámek  
5 – bezpečnostní sklo čelních dveří 
6 – 2“ nosná kolečka  
7 – rám  
8 – boční dveře s ručními zámky  
9 – zámek zadních dveří,  
10 – perforované zadní dveře  
11 – spodní díl  s průchody 

 

 
Flexibilní 

montážní lišty 
Očíslované 

pozice 
Bez-šroubová 

vertikální kabelová 
vedení v rozích 
(úchyty zvlášť) 

Výborný zámek Velké kabelové 
prostupy, zemnící 

bod 
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