Tillfällig El
Ställverk
Markskåp
Fördelningscentraler
Mätartavlor
Lägenhetscentraler

Lägenhetscentral

RETRO POWER CABINET & RETRO NETWORK CABINET
Vi tycker att ett byte av en elcentral skall vara smidigt, enkelt och kräva minimalt ingrepp på befintligt kablage
och infästningspunkter. Därför har vi i nära samarbete med Sveriges främsta installatörer utvecklat en helt
unik renoveringscentral. Eltecnos nya Retro Power Cabinet uppfyller en modern centrals alla tekniska
fördelar samtidigt som den är otroligt enkel att installera i befintliga infästningshål oavsett kablagets position.
Vid behov kan du enkelt koppla på en Retro Network Cabinet.
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RETRO POWER CABINET

RETRO NETWORK CABINET

Den mest flexibla renoveringscentralen på marknaden

Kombineras med Retro Power Cabinet

Flexibel montering
Med de medföljande monteringsbrickorna
kan centralen enkelt monteras i befintliga
hål, och extra håltagning undvikas.

Lasermärkning
Vår modulmärkning görs med lasergravyr
för att säkerställa att märkningen håller
under hela centralens livslängd.

Öppen rygg
En öppen rygg kombinerat med en rutnätskonstruktion kan installationen enkelt
anpassas oberoende av positionen på det
inkommande kablaget.

Knockout in-/utgångar
På båda sidor av centralen, samt på toppen
finns genomgångar med knockout, för att
sammankoppla med Retro Power Cabinet.

Sidoplacerade ingångar/utgångar
På båda sidor av centralen finns genomgångar med knockout, för att kunna gå
in eller ut med kablage. Dessa används
även vid sammankoppling med en Retro
Network Cabinet.

Mediahylla
Hyllplanet i Retro Network Cabinet är
anpassat och optimerat för marknadens
hårdvara. Hyllplanets botten har en hålbild
för genomföring av kablage för maximal
flexibilitet i installationen.

Fästöglor för kablage

12st Keystone + 12st LEXCOM

Fäste för Fibersnurra

Retro Network Cabinet har färdiga
öglor i ryggen för att enkelt kunna
fixera kablage med buntbant.

Retro Network Cabinet har en
patchlist med hålbild för både
Keystone och Lexcom.

På kapslingen finns två upphöjda
monteringspunkter anpassade för
marknadens fibersnurror.

Möjliga kombinationer
RPC 2-11 & RNC
Med eller utan dörr

Höger eller vänsterhängd dörr

Centralens utformning och design gör att den kan installeras med
eller utan dörr, helt efter tycke och smak.

Om centralen installeras med dörr, kan man enkelt välja att montera
den höger- eller vänsterhängd.

RPC 2-16 & RNC

RPC 2-22 & RNC

Teknisk data & specifikation
Eltecnos Retro Power Cabinet bygger på konceptet: 3 olika bredder, med samma
höjd och djup. Retro Power Cabinet är optimerad för att spara tid vid installation
genom en smart konstruktion med maximal flexibilitet oberoende av kablagets
ingång och skruvas fast direkt i befintliga monteringspunkter.

Produktfakta Retro Power Cabinet
Artikelnummer

RPC-2-11

Standard

RPC-2-16

RPC-2-21

SS-EN 61439-3

Yttermått

265 × 350 × 118 mm

365 × 350 × 118 mm

Material chassi

Stål

Material dörr

Stål

Färg

465 × 350 × 118 mm

Vit (RAL9010/glans 90)

Vikt
Moduler

3 kg
(exkl. utrustning)

3,9 kg
(exkl. utrustning)

4,6 kg
(exkl. utrustning)

2 rader, 22 moduler
(11+11)

2 rader, 32 moduler
(16+16)

2 rader, 42 moduler
(21+21)

Modulmärkning

Lasergraverad modulmärkning.

Ampere

63 A

IP-klass

IP20

Produktfakta - Retro Network Cabinet
Artikelnummer

RNC-A001

Standard

SS-EN 61439-3

Yttermått

350 × 365 × 78 mm

Patchlist

12 Keystone + 12 LEXCOM

Uttagslist

2st 230V schuko med petskydd

Material

Stål

Färg

Vit (RAL9010/glans 90)

Vikt

2,2 kg (exkl. utrustning)

IP-klass

IP20
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