
Aké výhody to prináša?
• Ultramoderný dizajn kombinovaný

s pôsobivou funkčnosťou.
• Vysoká kvalita hliníkového odliatku

s hladkou povrchovou úpravou.
• Výber profilu vo farbe vyhovujúcej

požiadavkám vašej spoločnosti.
• Integrované rukoväte na zjednodu-

šenie manipulácie a zároveň vy-
zdvihnutie moderného dizajnu tý-
chto skríň.

IP 65 – pre vašu istotu
V krytí IP 65 sa skrine dodávajú štandard-
ne. Vyššie krytie je možné podľa požiadaviek
zákazníka.

Prajete si hlbší, vyšší a širší? 
Žiaden problém
Vďaka flexibilnému dizajnu sa dajú expanzné
profily spájať podľa vašej potreby. Hliníkové rá-
mové profily 52, 80, 140, 200 a 290 mm môžu byť
spájané s expanznými profilmi 68, 126 a 228, a to
v rozsahu hĺbky od 52 až do 646 mm. Potrebná
šírka či výška sa takisto
získa kombináciou rá-
mových dielov.

Ďalší možný výber:
• zapustené vyklápacie

zadné dvere,
• nastaviteľný ako za-

dné dvere,
• rámový diel ako pred-

né dvere,
• odmontovateľné predné alebo zadné dvere pri použití dvojdiel-

neho vnútorného kĺbu umožňuje výmenu kompletného kon-
trolného modulu podľa servisných potrieb.

Sami si riadite odvod tepla s tromi verziami profilov:
• skriňa s prednou hladkou časťou,
• skriňa s vnútornými lamelami a prídavné vnútorné chladenie

na odvod tepla.

Skrine CC 2000 SL pre operačné sys-
témy:
• modulárne operačné systémy CC

2000 SL, ľahko navzájom zameniteľ-
né, sú modulárne hliníkové skrine,
do ktorých sa aplikujú priemyselné počítače MMI, displeje
a podobné zariadenia, vhodné predovšetkým pre operačné
stanice.
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Kontrolné a ovládacie 
skrine CC 4000

Operačné kontrolné panely sú často vizuálnou bodkou celého zariadenia.

Nove ovládacie skrine CC-4000 majú dynamický moderný priemyselný dizajn. Je to

nielen skrášlenie vzhľadu vášho systému, zariadenia, kontrolného alebo ovládacieho

panelu, ale tiež podpora zlepšenia funkčnosti, ktorú iste vy aj vaši zákazníci oceníte.
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