Kaseta wpuszczana w blat stołu
serii Combi
prod. firmy AH- Meyer.
Karta katalogowa.

Kasety COMBI („mediaporty”) - wpuszczane w otwór, w blacie stołu konferencyjnego
lub biurka, blatu kuchennego, podestu itd..
Przeznaczenie - zabudowa przed wszystkim w meblach biurowych, stołach
konferencyjnych itd.
Długość kasety zależna jest od wybranej opcji zestawu gniazd (ilości modułów).
Aktualnie maks. ilość wszystkich gniazd (modułów) w kasecie COMBI: 4.
Kaseta wykonana z aluminium.
Kolory kaset: srebrny.
Wszystkie wtyczki zamontowane są pod blatem stołu.
Wypust na kabelki z kasety chroniony listwą ze szczotki.

W kasecie uchylna, zawiasowa klapka. Otwieranie (zamykanie) kasety: ręczne.
Zasilanie 230V: z boku kasety; wtyczki płaskie ST- lub GST- 18 (Wieland).
Możliwość zamówienia kaset z kablami podłączonymi na stałe (podać wtedy długości).
Dotyczy to również kabli „słaboprądowych”! Również tu należy podać długości kabli.

Kaseta COMBI składa się z 3 niezależnych części:
1. górnego przepustu kablowego (aluminiowa rama z klapką i szczotką)

Uwaga: przepust dostępny równieŜ jako samodzielny komponent!

2. od dołu wanna blaszana, jako przestrzeń (osłona) pod kable, wtyczki itd.

Uwaga: wanna montowana do blatu od spodu.

3. boks (listwa) pod 4 dowolne gniazda (moduły), typ NETBOX M4, montowany z tyłu wanny.
W przygotowane uprzednio w wannie 4 otwory pod gniazda.

Przykładowa listwa serii Netbox M.

Uwaga: dobór modułów do listwy - dowolny (indywidualnie przez Klienta).

Wymiarowanie kaset serii COMBI:
Zagłębienie kasety COMBI (praktycznie wanny) pod blatem stołu: 98 mm.

Pozostałe wymiary kaset:

a/ przepust kablowy (górna widoczna ramka)
- wymiary widocznej ramki: 280 x 120 mm (dł. x szer.)
- otwór w blacie pod kasetę: 270 x 110 mm (dł. x szer.)
- zagłębienie przepustu: 25 mm
b/ wanna kablowa (dolna, spodnia część kasety)
- wymiary zewnętrzne: 280 x 200 mm
- zagłębienie (pod płytą blatu): 98 mm
c/ listwa Netbox M4 (4 moduły)
- długość całkowita: 285 mm
- szerokość listwy: 60,3 mm,
- szer. otworu pod moduły: 54 mm
- wys. listwy: 41 mm.
Promień (zaokrąglenie) narożników widocznej od góry ramki: R8.

