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• Monoblok kaynaklı gövde

• Kablo girişine uygun arka yüzey

• Hava akışını sağlayan panjurlu şapka

• Alt yüzeyde yer alan rakorlu panel ile kolay ve uygun kablolama imkanı

• Fan montajına uygun üst şase

• Kullanıcı dostu tasarım

• İhtiyaç halinde takılabilen izolasyon modülü

Teknik Veriler
Ölçüler: WxDxHmm
Malzeme Türü
Renk
Standartlar
Klimatik Sınıf
Endüstriyel Ortam Sınıfı
Statik Mekanik Yük Sınıfı
Dinamik Yük Sınıfı Titreşim
Dinamik Yük Sınıfı Mekanik Darbe
Çarpma Sınıfı
Mahfazalar Tarafından Sağlanan Koruma

W:400mm D:200mm H:440mm 
Yassı Çelik, DIN EN 10130-99 / DC-01 6112 / DC-7122 
RAL 7035 Açık Gri Renk= PRC404020IP55LG
TS EN 61587-1 
C2
A2 
SL5 - LT5 -ST5 -NL5
DL4V 
DL4S
IK10
IP 55
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Çizimler

Patlatışmış görünüş
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Fan Ünitesi

Ürün Kodu: PRCDRMA02
Ürün Açıklaması: Direk Tip Montaj 
Braketi (Width: 400mm)

Ürün Kodu: PRC404020FNT1
Ürün Açıklaması: FAN ÜNİTESİ; 1 FANLI, 
ON/OFF ANAHTARLI TERMOSTATLI

Direk Tipi Montaj Braketi

Borulu Kablo Girişi

Ürün Kodu: PRCBKG01
Ürün Açıklaması: Borulu Kablo Girişi

Direk Modülü; Ahşap veya metal direkleri sıkıştırmak için kullanım kolaylığı
sağlar, direk ölçüsü veya çap bilgisine ihtiyaç duymadan son derece güçlü
bir kenetleme sağlar.
.
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TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

KORUMA INDEXI

• IP55 EN 61587-1 IEC 60529'a göre
• IP55: Toza karşı korumalı ve her yönden püskürtülen su jetine karşı korumalı

MEKANİK PERFORMANS

EN 61587-1 15.01.2018

• Yük testi (Performans seviyesi SL5-LT5-ST5-NL5)
• Dinamik yük sınıfı titreşim (Performans seviyesi DL4V) IEC 60068-2-6
• Dinamik yük sınıfı Mekanik Darbe (Performans seviyesi DL4S) IEC 60068-2-27
• Çarpma sınıfı IEC 60068-2-75 IEC62262 (Performans seviyesi IK10)

İKLİMLENDİRME TESTLERİ (Performans seviyesi (C2)

• Soğuk (IEC 60068-2-1)
• Kuru sıcaklık (IEC 60068-2-2)
• Sıcaklık ısı döngüsü (IEC 60068-2-30)

ENDÜSTRİYEL ATMOSFER (Performans Düzeyi A2)

• Tuz buğu testi IEC 60068-2-11 / TS EN2409
• Tuz Püskürtme Deneyi TS EN ISO 9227 
• Kükürt dioksit testi ve hidrojen sülfür testi IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-43, IEC 60068-2-49, IEC60068-2-52

TOPRAKLAMA DEVAMLILIĞI

EN 61587-1 / EN 61010-1
• Koruma devresinin sürekliliği standart yönetmeliklere uygundur. Ölçülen direnç 0.1 Ohm'dan düşüktür.
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STANDARTLAR

1. ISO9001-2015 Kalite yönetim sistemi 19" Kabinet üretiminde kullanılmalıdır.

2. 19" Kabinetlerin TSE belgesi EN 61587-1 15.01.2018 standartlarına sahip olması gerekir.

3. Buna ek olarak, imalat sürecinde kullanılan tüm ana ve yardımcı materyallerin aşağıdaki standartlara uygun olması gerekir.

• Çelik Levha “TS EN ISO 9001:2015; TS EN 10130 :2006; DIN EN 1030- EQV; BS EN 1030-EQV; NF A36-401.

• Elektro statik toz boya ISO 9001:2015 ASTM D523; ASTM D2794; DIN EN ISO 2811-1; ASTM D1186/D1400;
• RAL 9005 veya RAL 7035

• Havalandırma modülü (Fan Ünitesi) “EMC EN55032:2015 & LVD EN IEC 62368-1: 2020 +A11:2020

• Bağlantı bileşenleri (vida, somun, pul vs.)“ TS EN ISO 7045; TS EN ISO 4032; RoHS IEC 62321 ”

• Kilit DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30; DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PROCASE
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TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
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19” Duvar Tipi, Dikili Tip, Direk Tipi Rack kabinet üretiminde ISO 9001:2015 kalite güvence sistemi ve EN 61587-1, (IEC 60917, IEC 
60297) standartlarını içeren TSE belgesine sahip olmalıdır.

Ölçüler: IEC 60297 standardına uygun olmalıdır. Kabinetlerin dıştan dışa kilit hariç ölçüler; W:400mm, D:200mm, H: 440mm 
ölçülerinde olmalıdır.

Ana Gövde Yapısı: Ana gövde sacı, taban sacı ve tavan sacı olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır. Ana taşıyıcı alt ve üst şase 
kabinetin sağlamlığını ve mukavemetini artıracak özellikte olup, monoblok bükümlü ve kaynaklı yapıya sahip olmalıdır. 1,50 
DX51D+Z kalite galvaniz malzemeden üretilmelidir. Pano tavanı fan montajına uygun yapıda olmalı, gövdenin alt şasesinde rakorlu
kablo girişi bulunmalıdır. Kabinetin içindeki sıcak hava şapka kenarlarında ve şapka altında bulunan slot ve panjurlar vasıtasıyla 
sirküle edilmelidir. Duvara kolay montajlanabilir yapıda olmalı, duvar montaj aparatları ile duvara kolayca montajlanmalıdır.
Havalandırma çıkışlarının konumlandırılması ile, basınçlı su ve sabotaja karşı gerekli koruma tedbirleri alınmış olmalıdır. Kabinetin
gövde yapısı tek cidarlı ve çift cidarlı yapıya uygun, iç cidarlar tedarik edildiğinde sahadaki kabinetin durumuna göre çift cidarlı hale 
getirilebilir yapıda olmalıdır.

Kapı yapısı: Ön kapı modülü 1,50 DX51D+Z kalite galvaniz malzemeden üretilmelidir. Bükümlerle güçlendirilmiş monoblok kaynaklı 
yapı üzerine uygulanan RAL 7035 açık gri epoksi polyester elektrostatik toz boya ile en yüksek korozyon direnci sağlanmalıdır. Ön 
kapı poliüretan dökme conta yapılıdır, -40º ile + 100ºC arasında dayanıklı, 125º açılabilir ve metal olmalıdır. Saha kurulumundan 
sonra çift cidarlı hale getirilme olanağına sahip olmalıdır. Ön kapı, kabin gövdesi üzerindeki flanş bükümlü, su kanallı ve contalı 
çerçeve sistemi üzerine kapanmalıdır. 

Şapka Yapısı: Kabinetin içindeki sıcak hava sirkülasyonu şapka kenarındaki slotlar ve panjurlar vasıtasıyla yapılmalıdır. Panjurlar 
ve slotlar uygulama alanları çevresel etkiye açık dış mekanlar olması nedeniyle rüzgâr etkisiyle uçan toz, yağmur, sulu kar ve 
sıçrayan suyun girmesi yoluyla kabinet içindeki ekipman üzerinde oluşabilecek zararlı etkiye karşı korunmalıdır. Şapka dışarıdan 
hiçbir şekilde müdahale edilemez, kabinet gövdesi üzerine vidalanabilen yapıya sahip olmalıdır.

Boya: Kabinetler darbelere karşı yüksek mukavemeti sağlayacak şekilde; elektrostatik RAL7035 beyaz toz polyester esaslı boya ile 
boyanmalıdır. (ISO 9227 ve ASTM B 117-85). Minimum 1000 saatlik tuz testine dayanımlı olmalı ve test sonuç raporları 
sunulmalıdır. Metal yüzeylerde; 80 +/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanmalıdır. 

Cidar Yapısı: Cidar modülü 1,00 mm DX51D+Z galvaniz malzemeden üretilmeli bükümlerle güçlendirilmiş olmalıdır. Cidarlar 
rahatlıkla sökülüp, takılabilir yapıda olmalı, dışarıdan hiçbir şekilde müdahale edilmemelidir. Cidar arasında bulunan 10 mm 
kalınlığında poliüretan levha veya polietilen levha ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmalıdır. Isı yalıtım malzemesi kabinetin aşırı 
ısınmasını ve soğumasını önlemelidir. Kabinetin ön kapı, arka ve yan yüzeylerine ısı yalıtım uygulanmalıdır. Sahada kurulu olan tek 
cidarlı kabineti çift cidarlı hale getirmek için sadece aksesuar olarak iç cidar tedarik edilmesi yeterli olmalıdır.

Kablo Girişleri: Kablo giriş paneli kolaylıkla sökülebilir yapıdadır.Kablo geçiş modülü rakorlara uygun olmalıdır. Rakorların içi kapalı 
olmalı 1,5mm DX51D+Z galvaniz malzemeden üretilmeli ve epoksi polyester elektrostatik toz boyanmalıdır. 

Pano Yalıtımı: Çevresel ve bölgesel şartlara göre panolarda çift cidarlı yalıtım kullanmak, panonun ısı problemine karşı etkili bir 
çözümdür. Sirkülasyon fanları, panonun içindeki havanın sirkülasyonunu sağlayan fandır, sıcaklığı düşürmeli ve aktif komponentlere
zarar verebilecek ısı yoğunlaşmalarını önlemelidir. Yalıtım malzemesi 10 mm kalınlığında polietilen levha kullanılmalıdır.
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