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Malá skříň | typ EK 223

Technické údaje
Skříň z kvalitního polykarbonátu
Vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP54, třída ochrany II
Barva RAL 7023, plně probarvený materiál
Vysoká mechanická pevnost

Vlastnosti
Skříň s jedním nebo dvěma zámky (připraveno pro jednostrannou cylindrickou vložku)
Průzor pro snadné čtení kompaktního počitadla zvenčí
Individuální montážní sady pro montáž na stožár nebo stěnu, resp. volně stojící
Robustní stojan s ocelovým vyztužením
Kabelové kanály s možností individuální úpravy
Vyvedení kabelu směrem nahoru je možné
Individuální varianty víka (např. upevňovací body pro označení plynu, průzor, popisek)

Možnosti použití
Elektrické přípojky na okraji ulice (např. parkovací automaty)
Zevnitř osvětlené nápisy, vitríny
Přípojky pro vánoční osvětlení
Sledování antikorozní ochrany u potrubí zemního plynu
Schránka pro přijímače dálkového ovládání
Připojení elektřiny je možné standardním kabelem do 50 mm²

Rozměry viz bod: Rozměry skříně

Obr.:
EK 223 včetně
- zámku připraveného
pro jednostrannou
cylindrickou vložku a
klíč K1
- průzoru
- stojanu s kabelovým
kanálem
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Příslušenství

Nástrčné dno otevřené, např. pro vstup kabelů z kabelového kanálu EK 15

Stojan EK 016 z polykarbonátu s ocelovou
vložkou
(U-profil)

Nástrčné dno zavřené, např. pro vstup kabelů
ze zadní strany

Stojan EK 016 z polykarbonátu s ocelovou
vložkou a prolamovacími vstupy

Distanční bloky / výška 25 nebo 45 mm

Stojan EK 016 z ušlechtilé oceli pro montáž
dvou venkovních skříní EK 223

Profilová lišta
- standardní délka 350 mm vč. 2 posuvných
matic M6/EK 11

Stojan EK 016 z hliníku

Čepička pro zakrytí ucpávkových šroubů víka
skříně

Záslepkový šroub PG 16, skládající se z:

Ucpávkové šrouby pro víko schránky / trojhran

- ucpávkového šroubu PG 16

-K 1

délka strany = 10 mm

- redukčního kroužku PG 21/16

- K 13

délka strany = 9 mm

- posuvné matice

-K 2

délka strany = 12 mm

Záslepkový šroub PG 21, skládající se z:

Ucpávkové šrouby pro víko schránky / čtyřhran

- ucpávkového šroubu PG 21

-K 8

délka strany = 8 mm

- O-kroužku NBR 70 Shore a

- K 12

délka strany = 9 mm

- posuvné matice

-K 6

délka strany = 10 mm

- K 11

délka strany = 7 mm

Záslepkový šroub PG 21 s kabelovým vstupem v horní části přední strany

Vývodka s odlehčením tahu

Vložka s popiskem pro umístění na víku skříně (nápis se vypaluje laserem)

Ucpávkové šrouby pro víko skříně / hlavička
s drážkou

110

340

Kabelový kanál (horní a spodní díl)
Délky dílů: 340, 680, 1020 mm

494

134

120

134

- K 3

46

- K 9
Ucpávkové šrouby pro víko skříně / hlavička
s inbusem
494

Oválný kryt pro zadní stranu skříně

- K 5
Kulatý kryt pro zadní stranu skříně

Ucpávkové šrouby pro víko schránky / půlměsíc

1685

Kryt / odvádění vody pro zadní stranu skříně
Vývodka s odlehčením tahu
- 2 kabely / max. d: 35 mm

52

Vývodka s odlehčením tahu

110

- 3 kabely / max. d: 30 mm
Vývodka s odlehčením tahu
Vývodka s odlehčením tahu

340

- 4 kabely / max. d: 20 mm
- 9 kabely / max. d: 8 mm
- 4 kabely / max. d: 20 mm
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