
Rozvaděče značky Atrack s označením LC-19 jsou kvalitní nerezové 19" rozvaděče, u kterých je důraz kladen na vysokou 
odolnost, spolehlivost a univerzálnost využití. Tyto rozvaděče jsou určeny do chemicky popř. jinak agresivních prostředí, nebo 
do potravinářského průmyslu. Skelet rozvaděče LC-19 je svařovaný a je vyroben z nerezového ocelového nemagnetického 
plechu tloušťky 1,5 mm. Do standardní výbavy tohoto typu rozvaděče patří nerezové plné dveře s 3-bodovým zámkem 
s pákovou klikou a přední 19" vertikální lišty, které lze nastavit v rámci hloubky rozvaděče. Přední dveře je možné namontovat 
jako pravé nebo jako levé. Rozvaděče LC-19 jsou vyráběny v hloubkách 250 a 400 mm a výškách od 12U do 21U. Zemnící 
propojení je provedeno pokovenými šrouby, které byly k rozvaděči přichyceny moderní technologií kapacitního navařování. 
Nerezové rozvaděče LC-19 splňují požadavky na stupeň krytí IP 65. 

19" nástěnné nerezové rozvaděče LC-19

Nástěnné rozvaděče

Standardní provedení

– výška 12U až 21U
– hloubka 250 a 450 mm 
– svařovaný nerezový skelet bez perforace
– přední plné dveře s 3-bodovým zámkem a pákovou klikou
– 19" vertikální lišty s možností nastavení polohy v rámci  
   hloubky rozvaděče
– v zadní části 4 otvory o průměru 9 mm pro uchycení  
   na stěnu
– dveře otevíratelné v úhlu 180°, venkovní panty, možnost  
   zvolit pravé nebo levé otevírání
– nosnost 50 kg
– stupeň krytí: IP 65
– rozvaděč je ve standardním provedení dodáván bez 
   kabelových průchodek
– možnost dokoupení dalšího příslušenství

Provedení dostupné na objednávku

– zadní pár 19" vertikálních lišt
– kabelové průchodky různých velikostí
– další rozměrové varianty

Katalogové 
číslo

Model Výška 
(v U)

Celk. výška 
(v mm)

Šířka 
(v mm)

Hloubka 
(v mm)

Váha  
(v kg)

86001100 LC-19 5525.12 12 600 550 250 16,5

86001102 LC-19 5525.16 16 800 550 250 20,5

86001104 LC-19 5525.21 21 1 000 550 250 24,5

86001101 LC-19 5540.12 12 600 550 400 20,5

86001103 LC-19 5540.16 16 800 550 400 25,0

86001105 LC-19 5540.21 21 1 000 550 400 30,0




