Teknik sistem kataloğu
Plastik panolar KS

Plastik panolar KS
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KS plastik panoları son derece çok yönlü olarak kullanılabilir. Yüksek koruma sınıfı, korozyon koruması,
yüksek kimyasal dayanıklılık ve çift yalıtımlı tasarım, konvansiyonel sac gövdelerin kullanılamadığı
uygulama alanlarını da kapsar.

 Sıkıştırılmış, sert PVC sızdırmaz ağızlı entegre

 Kapı içinde kablo geçişlerinin ve diğer bireysel

yağmur koruma çıtası sayesinde tüm gövde-

montaj parçalarının vidalanması için presli mon-

lerde, kapı üst ve alt kenarlarında çift yalıtım

taj çıkıntıları sayesinde esnek kapı iç yapısı

yüzeyli, kapı üst ve alt kenarları çift kat izo-

 Cam elyaf takviyeli plastik sayesinde yüksek

lasyonlu yağmur koruma çıtası

 Kapının U profilinde biçimlendirilmiş çevresi
köpüklü PU conta sayesinde pano iç bölümü

stabilite (GFK)

 Çıkıntılar ve dişli rakorlar üzerinden dahili konfigürasyon

güvenli bir biçimde korunur

 Komple yalıtımlı tasarım
 Gövdede presli C profilleri sayesinde, kademesiz
montaj plakası ayarı için tüm montaj yüzeylerinde kurulum
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Plastik panolar KS
Uluslararası kabul görmüş onay
ve sertifikalar
Rittal ürünleri çok sayıda uluslararası onay ve sertifikaya sahiptir ve en yüksek uluslararası kalite standartlarına uygundur.
◾ Tüm bileşenler, uluslararası normlara ve direktiflere uygun
olarak en sıkı testlere tabi tutulmaktadır
◾ Hiç değişmeyen yüksek ürün kalitesi, kapsamlı bir kalite
yönetim sistemi ile sağlanmaktadır
◾ Harici test kuruluşları tarafından düzenli olarak yapılan üretim
kontrolleri, dünya çapında standartlara uygunluğu garanti
eder
Tüm güncel onay ve sertifikaları Rittal web sitesinde
bulabilirsiniz.

CAD verileri
Çevrimiçi RiCAD 3D bileşen kütüphanesini kullanarak Rittal,
pano ve uygulamalar için tek bir kaynaktan mühendislik,
iklimlendirme, IT ve güç çözümleri sunmaktadır.
Her CAD sistemi için profesyonel verilerle, sistem tasarımının
verimliliği arttırılır ve montaj süresi azaltılır.
◾ CAD verileri akıllı telefon uygulaması olarak veya Rittal web
sitesi üzerinden kullanılabilir.
◾ Veriler e-posta üzerinden talep edilebilir
◾ 70'den fazla CAD formatı üzerinden seçim
◾ Güncel Rittal Kataloğu sayfalarına doğrudan yönlendirme,
bu sayede "hepsi bir arada"
◾ Ayrıntılı ve doğrulanmış çizimler sayesinde optimum
planlama güvenliği
◾ Uzun modelleme gerekli olmadığı için zaman tasarrufu
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Plastik panolar KS
PU köpük conta
◾ Kapının biçimlendirilmiş ve koruma sağlayan U profili içinde
dikişsiz köpüklü PU köpük conta
◾ Sürekli ve güvenli bir koruma sınıfı sağlar
◾ -20°C'den +80°C'ye kadar ısıya dayanıklı
◾ Boyanabilir ve 180°C'ye kadar kısa süreli yangına dayanıklı

Yağmur koruma çıtası
◾ Sıkıştırılmış, sert PVC sızdırmaz ağızlı entegre yağmur
koruma çıtası sayesinde conta toza ve yağmura karşı
korunur
◾ Tüm gövdelerde, kapı üst ve alt kenarlarında çift kat yalıtım

Değiştirilebilir kapı açılma yönü
◾ Fonksiyonel simetrik gövde yapısı, yani tek kapılı panolarda
döndürülebilir kapı menteşesi sayesinde çift yönlü kullanım
imkanı
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Plastik panolar KS
Model türleri
◾ Gözetleme pencereli, çift kapılı veya kapalı kapılı olarak
temin edilebilir

İç donanım
◾ Gövde arka duvarında (25mm ızgara) ve kapıda dişli somunlar için montaj çıkıntıları, bu sayede esnek iç donanım
◾ Montaj plakası ve/veya C profil rayları için dahili dişi somunlu
montaj çıkıntıları
◾ Kademesiz montaj plakası derinlik ayarı için yana preslenen
C profiller

Duvar montajı
◾ Kabartmalı merkezleme noktaları endüstriyel panoların
önden doğrudan vidalanmasında çapaksız delme işlemi
sağlar

Montaj plakası
◾ Çinko kaplamalı
◾ Tüm uygulama durumlarında üniversal işleme için stabil
montaj plakası
◾ M8 x 12,5 mm pres somunlardaki saplamalara vidalanabilir
kolay sabitleme
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Aksesuarlar
Pratik duvara sabitleme köşebenti
◾ Cam elyaf takviyeli plastik sayesinde aynı kalan tasarım
◾ Arka duvara dışarıdan kolay sabitleme
◾ Gövde arka duvarındaki formasyonlar sayesinde koruma
sınıfı korunur, bu sayede gövdede delik delme gerekli
değildir
◾ 150 kg'a kadar yüklenebilir (4 duvar köşebenti
kullanıldığında)

Montaj plakaları derinlik ayarı
◾ Kademesiz olarak ayarlanabilir
◾ Birden fazla montaj yüzeyinde montaja imkan sağlar
◾ Derinlik ayar dirseklerinde raylar da monte edilebilir

Direğe montaj
◾ Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat montaj

Kilit
◾ Çok çeşitli farklı kilit seçimi
◾ Kilitler değiştirilebilir:
– Ergoform-S kapı kolu
– Plastik kol
– Kilit göbekleri
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◾ Endüstriyel Panolar
◾ Güç Dağıtımı
◾ Iklimlendirme
◾ BT Altyapısı
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◾ Yazılım & Servis

