
Rozvaděče pro instalaci datových a 
telekomunikačních zařízení  
 
WS series 

19“ rozvaděče jednodílné na stěnu 
Velikosti 4U až 15U. 
 
Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určené pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a 
mají elegantní vzhled.  
 
Jejich připevnění je snadné díky přibalenému 
patentovanému montážnímu panelu.  
 
Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části 
jsou z oceli tloušťky 1,5mm ,  ostatní z 1,2 
mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje 
statickou zátěž 60kg.  
 
Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely 
jsou vybaveny západkami a jsou rukou 
odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, 
který se instaluje do připraveného otvoru.  

WS-6U-64 

 
Dodává se s montážní sadou.  
 
Vlastnosti: 
• nástěnný 19“ rozvaděč, jednodílný 
• krytí IP20 
• bezpečnostní kalené sklo dveří v populární kouřové barvě, zaměnitelný směr otevírání dveří 
• plné boční dveře, snadno odnímatelné, možné vybavit zámkem 
• perforovaný horní kryt s pozicemi pro dva ventilátory 
• součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.  
• spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči 
• 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. 
• prášková barva, černá, RAL 9004 
• splňuje mezinárodní standard  IEC 60297-2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pohled zprava, sejmuté boční panely a 
záslepky kabelových průchodů.  

Vertikální montážní lišty je možné 
posouvat dle potřeby.  

Snadné snímání bočních panelů. Pozice 
pro zámek zaslepena plastovou zátkou. 
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Díky montážnímu panelu je instalace velmi snadná. Montážní panel se odejme ze zadní části skříně, 
umožní pohodlně naměřit a vyvrtat otvory. Následně se připevní na stěnu pouze montážní panel a na 
něj se zavěsí vlastní skříň. Instalace se dokončí utažením dvou pojistných šroubů uvnitř skříně. 

 
 

Hloubka Výška  Model: Kapacita 
(U) rozměr D (mm) rozměr H (mm) 

WS-4U-64 435 
WS-4U-66 4U 600 279 

WS-4U-64 6U 368 
WS-4U-64 9U 501 
WS-4U-64 12U 635 
WS-4U-64 15U 

450 

769 

Šířka (rozměr W): 600 mm 
1 – rám 
2 – boční odnímatelný panel 
3 – montážní panel 
4 – kryt průchodu kabelů 
5 – kryt ventilátoru 
6 – montážní lišty 
7 – bezpečnostní sklo 
8 – zámek čelních dveří  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Snadno zaměnitelná 
strana směru 

otevírání dveří. 

L-úhelníky součástí 
skříně 

Dva ventilační otvory se záslepkami.
(foto s jednou demontovanou záslepkou)  
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