
STOJAK LABORATORYJNY SLA

Wymiary (w mm) - według rysunku i tabeli.

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie katalogwe n B s R n n
SLA 22U x 19”-21 21 482,6 (19”) 981 465,1 451 600
SLA 27U x 19”-21 26 482,6 (19”) 1203 465,1 451 600

SLA 36U x 19”-21 36 482,6 (19”) 1603 465,1 451 600

DOSTAWA
Stojak SLA 22U x 19”-21

Przeznaczenie:
Stojak laboratoryjny przeznaczony jest do jednostronnej zabudowy 
modułowej aparatury elektronicznej serii 482,6 mm (19”) .
Możliwa jest też zabudowa innej aparatury przy użyciu wyposażenia 
specjalnego typu: półki, szuflady, prowadnice ślizgowe, wsporniki itp.
Do zamocowania aparatury służą nakrętki samomocujące klatkowe (typ 
KLIPKO) i zestawy części złącznych do zabudowy - 19”.

Konstrukcja:
Materiał: profilowana blacha stalowa zgrzewana i spawana.
Stojak składa się z ramy i podstawy:
Rama posiada wewnątrz pionowych bloków perforowane profile 
rastrowe (raster U = 44,45 mm wg PN).
Podstawę stanowią dwie podłużnice połączone przęsłem. Podłużnice
zakończone są elastycznymi odbojnikami.Podstawa posiada koła 
jezdne z blokadą używaną w przypadku pracy stacjonarnej stojaka

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Inne wykonania według szczegółowych ustaleń z producentem

Wyposażenie normalne stojaka stanowi zestaw części złącznych służący do zabudowy modułowej aparatury 19”
- nakrętka samomocująca klatkowa M6 KLIPKO 12 szt.
- wkręt H M6 x 12 wg PN-86/M-82202  12 szt.
- podkładka 16 - 6,3 x 1    12 szt.

W stanie zmontowanym.

Pokrycie: lakier proszkowy epoksydowy, kolor czarny. Inne kolory na zamówienie.

Nośność stojaka: 100 kg obciążenia statycznego umieszczonego w osi ramy.

Według tabeli
Przykład oznaczenia w zamówieniu: Stojak o wewnętrznej wysokości ramy pozwalającej zamontować aparaturę o łącznej
wysokości 22U i szerokości dostosowanej do kaset 84T tj. o szerokości płyty czołowej 482,6 mm (19”); wyposażenie podstawy
w koła jezdne; pokrycie - lakier proszkowy:

Uwaga:
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Według odrębnych zamówień dostarczane jest wyposażenie dodatkowe stojaka, które stanowią:
 - półka stacjonarna 2U
 - półka wysuwana (obciążenie 12 kg przy maksymalnym wysunięciu (230 mm))
 - prowadnice ślizgowe 1U dla ciężkiej aparatury
oraz części złączne:
 - dla zabudowy - 19”; komplet: nakrętka, wkręt i podkładka jak dla wyposażenia normalnego
 - nakrętki samomocujące klatkowe M6 KLIPKO

PROWADNICE ŚLIZGOWE

Przeznaczenie:
Prowadnica przeznaczona jest do montażu w stojakach
laboratoryjnych 19”, szafach 19” .Służy do ułatwienia zabudowy
ciężkiej aparatury elektronicznej serii 482,6 mm (19”).

Konstrukcja:
Materiał: - blacha stalowa 1,5 mm - cynkowana

Przykład oznaczenia w zamówieniu:

Prowadnica ślizgowa 1U


