
DATA SHEET

19" Heat-Pro Pano
H:20U W:600 D:600

• Monoblok kaynaklı yapısıyla yüksek mukavemet sağlar.
• Pano üzerinde hava sirkülasyon amaçlı filtreleme ve boşaltma bulunmamakta, iç ve dış 

hava sirkülasyonu özel alaşımlı ve şekilli alüminyum profiller sayesinde yapılmaktadır.
• Panoda dış cidar olarak 1,50 mm kalınlığında galvaniz sac kullanılmaktadır.
• Açılı şapka yapısı pano üzerinde yağmur, kar vb. durmasını engellemektedir.
• Pano ve şapka arasında bırakılan hava boşluğu sayesinde panonun ısı seviyesinin 

yükselmesi engellenmiştir.
• Pano tabanından kullanılan IP korumalı rakorlar sayesinde tam IP koruması 

sağlanmaktadır.
• Pano içerisinde 2 Set (4 Ad.) 19” Cihaz montajı için dikme bulunmaktadır.
• Kuru kontak switch bağlantısı için 1 Adet switch tutucu mevcuttur.
• 3 noktadan kilitlemeli, şifreli komple metal kollu tip pano kilit sayesinde pano kapağı tam 

olarak kapatılmakta ve pano ağız kısmından girecek toz ve su sızdırmazlığı üst 
seviyeye çıkarılmaktadır.

• Gizli menteşeli kapak yapısı sayesinde vandalizme karşı üstün koruma sağlanmaktadır.
• Ral 7035 özel dış ortam boyası sayesinde dış etkenlere karşı uzun süre koruma 

sağlanmaktadır.

Liste Kodu: GNKYTP20U6060HP
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Teknik Veriler

Yükseklik U
Malzeme Türü
Renk
Standartlar
Taşıma Kapasitesi
Klimatik Sınıf
Endüstriyel Ortam Sınıfı
Statik Mekanik Yük Sınıfı
Dinamik Yük Sınıfı Titreşim
Dinamik Yük Sınıfı Mekanik Darbe
Çarpma Sınıfı
Mahfazalar Tarafından Sağlanan Koruma

20U
Galvaniz
RAL 7035 Açık Gri Renk
TS EN 61587-1  TS EN 61587-2
400kg
C2
A2 
SL5 – LT2 -ST5 –NL2
DL4V 
DL4S
IK07
IP66
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HEAT-PRO PANO

Arka Görünüş Ön Görünüş Yan Görünüş

Üst Görünüş Alt Görünüş İç Görünüş
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I Opsiyonel

Patlatılmış Çizim
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HEAT-PRO PANO

Direk Montaj Aparatı ile direk tipi kullanıma uygun hale 
gelmektedir.

Baza ile yer tipi kullanıma uygun hale gelmektedir.
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TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

KORUMA INDEXI

• IP66 EN 61587-1 / IEC 60529'a göre
• IP66

MEKANİK PERFORMANS

TS EN 61587-1 / 15.01.2018 – TS EN 61587-2 / 08.03.2012 

• Yük testi (Performans seviyesi SL5 – LT2 -ST5 –NL2) 
• Stiffness test (Performance level ST5)
• Resonance point detection test Duration of lhe test at each frequency was 10 minutes
• 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 IK07) 
• Müsade edilen yük taşıma kapasitesi: 400kg

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
• Kükürt dioksit testi ve hidrojen sülfür testi IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-43, IEC 60068-2-49

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" Kabinetler TSE belgesi TS EN 61587-1 / 15.01.2018 – TS EN 61587-2 / 08.03.2012 , IEC60917 - IEC 60297
standartlarına sahip olmalıdır.

3. Buna ek olarak, imalat sürecinde kullanılan tüm ana ve yardımcı materyallerin aşağıdaki standartlara uygun olmalıdır.
• 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;
RAL9005 veya RAL7035

• Havalandırma modülü (Fan Ünitesi) “EMC EN55032:2015 & LVD IEC 62368-1:2018

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

• Tekerlek “ TS EN 12532 , TS EN 12533 , RoHS IEC 62321:2008”

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

HEAT-PRO PANO
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TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
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Belgeler; Üretici firma, 19” rack kabinet üretiminde ISO 9001:2015 kalite güvence sistemi ve EN 61587-1, EN 61587-2, IEC 60917, 
IEC60297  standartlarını içeren TSE belgesine sahip olmalı ve teklif  dosyasında sunulmalıdır.

Standartlar; kabinetler ETSI ve/veya EIA 310-D standartlarında 19" 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 kablo girişi 
bulunmalıdır. Gövde yapısı baza kullanımıyla yer ve direk montaj aparatıyla direk tipi kullanıma olanak sağlamalıdır. Bu gövde yapı 
üzerinde, kesim ve büküm kenarlarında, kaynak ve mekanik bağlantı noktalarında, kullanıcı açısından tehlike yaratabilecek çapak,
keskin kenar ve köşeler olmamalıdır. Kabinetin eksenel (x, y, z) mukavemeti EN 61587-1 / 5.2.1 ve 5.2.2, dış darbelere dayanıklılığı EN 
61587-1 / 5.3.3 sağlayacak şekilde imal ve test edilmiş, dinamik yük, titreşim ve mekanik darbe (IEC 60068-2-6, IEC 60068-2- 27) test 
sonuçları TSE tarafından belgelenmiş olmalıdır. 

Kapı Yapısı; kabinetin ön kapısında en az 3 noktadan kilitlenebilir kollu kilit mekanizması olmalıdır., kilitlenebilir bir yapıya sahip 
olmalıdır. Şifreli komple metal kollu tip pano kilit sayesinde pano kapağı tam olarak kapatılmakta ve pano ağız kısmından girecek toz ve su 
sızdırmazlığı üst seviyeye çıkarılmalıdır. Pano içindeki hava sirkülasyonu ön kapı ve yan yüzeyler üzerinde bulunan özel alaşımlı ve şekilli 
alüminyum profiller sayesinde yapılmalıdır.

Şapka Yapısı. Şapka dışarıdan hiçbir şekilde müdahale edilemez, kabinet gövdesi üzerine vidalanabilen yapıya sahip olmalıdır. Açılı şapka
yapısı pano üzerinde yağmur, kar vb. durmasını engellemelidir.

Boya; kabinetler darbelere karşı yüksek mukavemeti sağlayacak şekilde; elektrostatik RAL 7035 açık gri toz boya ile boyanmalıdır. 
Boya öncesi, boyanacak tüm metal aksam; kimyasal tanklarda yağ alma, demir fosfat, pasivasyon, proseslerinden geçirilecek ve 
elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Metal yüzeylerde; 85 +/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanacaktır.

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

19" Cihaz Dikmeleri; Yüksek korozyon direncini sağlamak için 1,50 mm DX51D+Z galvaniz malzemeden üretim yapılmalı, cihazın
dikmeler kabinetin derinliği boyunca ölçüsü ayarlanabilir olmalıdır. Kabinetler standart olarak 2 set: 4 adet 19” cihaz dikme ile sevk 
edilmelidir.

Topraklama; kabinet içerisindeki tüm metal bileşenler elektriksel olarak birbirleri ile bağlantılı olmalı, IEC 61010-1 /6.5.1.3 
standartına uygun olarak topraklama direnci maksimum 0,1 ohm olmalıdır. 
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