Obudowy poliestrowe wiszące
IP 66

Thalassa PLM

Wprowadzenie

Charakterystyka techniczna

PB501327

Wymiary zewnętrzne (mm)
Wys. (A)
430
530
647
747
847
1056

Szer. (B)
330
430
436
536
636
852

PB500147

PB501329

Pręt zawiasów z poliamidu,
łatwo usuwalny
i zabezpieczony przed
wypadnięciem.

PB500146

Wbudowany daszek
chroniący drzwi oraz
uszczelka.
Dwa zamki o podwójnym
pręcie 3-mm poza strefą
uszczelnioną.

PB501328

PB501326

PB501325

● Obudowa jednolita do montażu na ścianie wykonana z poliestru wzmocnionego
włóknem szklanym, formowane przez ściskanie na gorąco, kolor szary RAL 7032.
● Warianty z drzwiami przeszklonymi (szkło wzmocnione).
● Stopień ochrony IP 66 zgodnie z IEC 60529.
● Odporność na udary mechaniczne:
– Obudowy o drzwiach pełnych IK 10 (20 J) zgodnie z IEC 62262.
– Obudowy o drzwiach przeszklonych IK 08 (5 J) zgodnie z IEC 62262.
● Zestaw zamków poza obszarem uszczelnionym, gwarantujący stopień ochrony
IP66 przez cały czas.
● Zestaw zamków:
– Wysokość obudowy ≤ 847 mm: 2 zamki o wkładce z podwójnym prętem lub
pojedyncze zamknięcie z kluczem i zamknięciem 3-punktowym.
– Wysokość obudowy 1056 mm: 1 zamek o wkładce z podwójnym prętem
i zamknięciem 4-punktowm.
● Kąt otwarcia drzwi: 180°.
● Występy do montażu akcesoriów: M6 wewnątrz obudowy, M5 na drzwiach dla
wysokości obudów 430 i 530 mm, M6 na drzwiach dla obudów
o wysokości ≥ 647 mm.
● Montaż akcesoriów tylnich za pomocą czterech kołków M8, dostarczanych
w standardzie.
● Bezpośredni montaż szyn symetrycznych o nr. kat NSYCS●●●PLM,
o plastikowych nakrętkach (nr NSYTCSPLM), do montażu w nacięciach w tylnej
części korpusu, rozstaw 25 mm.
● Wzór siatkowy o rozstawie 25 mm na tylnej części drzwi.

Nry kat. obudów z drzwiami do montażu na ścianie
Gł. (C)

Drzwi pełne (3)

Drzwi pełne (1)

Drzwi przezroczyste

Drzwi przezroczyste (1)

200
200
250
300
300
350

NSYPLM43
NSYPLM54
NSYPLM64
NSYPLM75
NSYPLM86
NSYPLM108 (2)

NSYPLM43V
NSYPLM54V
NSYPLM64V
NSYPLM75V
NSYPLM86V
-

NSYPLM43T
NSYPLM54T
NSYPLM64T
NSYPLM75T
NSYPLM86T
NSYPLM108T (2)

NSYPLM43TV
NSYPLM54TV
NSYPLM64TV
NSYPLM75TV
NSYPLM86TV
-

(1) Obudowa do montażu na ścianie z klamką i zamkiem 3-punktowym oraz kluczem. 1242 E dostarczane w standardzie
(2) Obudowa do montażu naściennego z zamkiem o podwójnym pręcie 5-mm, 4-punktowym.
(3) Obudowy te dostępne są z płytami montażowymi izolacyjnymi lub metalowymi. Patrz podsumowanie numerów katalogowych na stronie 6/22.
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