
Rozvaděče Atrack s označením LC-13 jsou kvalitní nástěnné rozvaděče, které jsou určeny pro instalaci prvků strukturované 
kabeláže menšího rozsahu. Do standardní výbavy tohoto typu rozvaděče patří přední 19" vertikální lišty s možností nastavení 
polohy v rámci hloubky rozvaděče, skleněné dveře se zámkem, perforovaný skelet pro lepší odvětrávání a kabelové prostupy 
ve spodní, horní i zadní části. Skleněné dveře je možné přestavět na levé nebo pravé a lze je dodat i jako celoplechové 
nebo perforované. Rozvaděč LC-13 je vyráběn v hloubce 400 mm s pevnými zády a v hloubce 500 mm s dělenými zády. 
Povrchová úprava rozvaděčů LC-13 je provedena práškovou technologií. Standardní barva je šedá (RAL 7035). 

Katalog. č. 
černý

Model Výška 
(v U)

Celk. výška 
(v mm)

Šířka 
(v mm)

Hloubka 
(v mm)

Váha 
(v kg)

86000008 LC-13 64.04 4 280 600 400 15

86000009 LC-13 64.06 6 370 600 400 18

86000010 LC-13 64.09 9 500 600 400 23

86000011 LC-13 64.12 12 635 600 400 28

86000012 LC-13 64.15 15 770 600 400 33

86000018 LC-13 64.18 18 900 600 400 34

86000021 LC-13 64.21 21 1 035 600 400 39

19" datové rozvaděče nástěnné LC-13 – nedělené, větrané

Katalog. č. 
černý

Model Výška 
(v U)

Celk. výška 
(v mm)

Šířka 
(v mm)

Hloubka 
(v mm)

Váha 
(v kg)

86000013 LC-13 65.06 6 370 600 500 23

86000014 LC-13 65.09 9 500 600 500 26

86000015 LC-13 65.12 12 635 600 500 31

86000016 LC-13 65.15 15 770 600 500 36

86000118 LC-13 65.18 18 900 600 500 39

86000121 LC-13 65.21 21 1 035 600 500 44

19" datové rozvaděče nástěnné LC-13 – dělené, větrané

19" nástěnné rozvaděče LC-13 (větrané)

Nástěnné rozvaděče

Standardní provedení

– výška 4U až 21U
– hloubka 400 mm (nedělené) a 500 mm (dělené)
– svařovaný skelet s perforací
– přední skleněné dveře s 1-bodovým zámkem
– dveře otevíratelné v úhlu 180°, skryté panty,  
   možnost zvolit pravé nebo levé otevírání
– kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části
– 19" vertikální lišty s možností nastavení polohy v rámci hloubky 
   rozvaděče
– příprava pro ventilační jednotku
– v zadní části 4 otvory o průměru 9 mm pro uchycení na stěnu
– nosnost 45 kg (nedělené) a 35 kg (dělené)
– stupeň krytí: IP 20
– možnost dokoupení dalšího příslušenství

Provedení dostupné na objednávku

– perforované přední dveře 
– celoplechové přední dveře 
– zadní pár 19" vertikálních lišt
– hloubka 600 mm
– různé provedení zad (tj. dělené vs. nedělené) u různých hloubek 




