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Szafy z serii Novastar firmy Schroff
Novastar

Szafy serii Novastar produkowane są przez markę Schroff, należącą co grupy Pentair. Platforma szaf tej serii jest zbudowana na bazie
aluminiowej 19” ramy, umożliwiającej montaż ramion na klawiaturę i monitor. Szafy cechuje elegancki wygląd, lekka konstrukcja i solidność
wykonania. Idealnie nadają się do zastosowań laboratoryjnych, testowych, pomiarowych oraz audio-wideo.

Opis
Przy zachowaniu standardu 19”, szafy charakteryzują się stosunkowo niewielką szerokością, wynoszącą 553 mm. Szafy Novastar dostępne są w
wysokościach od 6U do 47U, a ich zaletą są drzwi posiadające innowacyjny zawias umożliwiający ich otwarcie o kąt 180 stopni oraz możliwość
łatwego demontażu bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. W zależności od wymogów klienta, szafy z serii Novastar mogą też nie
zawierać drzwi, dzięki czemu użytkownik ma bezpośredni dostęp do zamontowanego wewnątrz sprzętu.
Cała konstrukcja obudów zbudowana jest z aluminiowych profili oraz elementów odlewanych ciśnieniowo, charakteryzujących się dużą
wytrzymałością. Maksymalne obciążenie statyczne, zgodnie z normą IEC 61 587-1, osiąga wartość 400 kg, a stopień ochrony wynosi IP40.
Podstawowym realizowanym chłodzeniem jest konwekcja naturalna. Novastar firmy Schroff może zostać też wyposażony w jeden z kilku
elementów kontroli warunków klimatycznych do szaf jak wentylatory czy klimatyzatory.
Szafy Novastar są dostosowane do łatwego przemieszczania dzięki zastosowaniu kółek i wbudowanych regulowanych podpór. Warto też
wspomnieć o zamkach szybko otwieranych zaprojektowanych w taki sposób, aby można było ich użyć jako uchwytów do przenoszenia szaf.
Dodatkową zaletą jest możliwość zamontowania w szczelinie ramy w wersji heavy duty ramienia wspornego dla klawiatury i monitora. Elastyczna
rozbudowa szaf jest możliwa dzięki jej modułowości, w oparciu o dużą ilość proponowanych akcesoriów.
Wszystkie wymienione cechy wyróżniają platformę aluminiowych szaf serii Novastar poprzez połączenie ich atrakcyjnego wyglądu z wysokim
stopniem funkcjonalności.

Do pobrania:
Ulotka o szafach Novastar

Katalog szaf Novastar.pdf

Nawet w trudnych warunkach zapewnia sztywność konstrukcji przy dużym obciążeniu

Możliwość montażu zgodnie ze standardem mechaniki 19" .
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Możliwość otwarcia drzwi o kąt 180 stopni.

Stopień ochrony IP-40.

Maksymalne obciążenie 400kg.

Unikatowy profil ramy zapewniający wiele możliwości montażowych.

Różne kombinacje kolorów.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

