
Grau de proteção: IP-54 – norma IEC 60529:
5 - proteção contra penetração de pó – sem depósito prejudicial;
4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.                     

Destinado a instalação de racks padronizados 19” e ou aparelhos eletrônicos, sistemas de
medição de energia dentre outros, com acesso aos equipamentos na montagem e manutenção
através da abertura da moldura basculante. Área útil da moldura é de 42U – 1U = 44,45mm.
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IP54

MODELO PR  RACK

Painel Rack 19"

PAINEL MIX  SOLUÇÕES EM METAIS
Rua Barretos, 1441
Ribeirão Preto/SP - Brasil
CEP: 14075-000

APLICAÇÃO

GRAU PROTEÇÃO



Estrutura e base soleira em chapa de aço carbono espessura 2,65mm;
Placa de Montagem: construídas em chapa de aço carbono 2,65mm;
Perfís estruturais verticais e horizontais perfurados de 25 em 25mm;
Portas em chapa 2,00mm com dobradiças internas abertura ângulo 120º;
Fecho Cremona engrenagem, fechamento quatro pontos externos á área útil da porta;
Conjunto Rack Basculante 19";
Perfís perfurados nas portas para montagem de componentes;
Tampas laterais e superior em chapa de aço carbono 2,00mm;
Tampa inferior bipartida;
Laterais e superior: removíveis;
Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;
Perfís de vedação em todas partes removíveis;
Olhais para içamento.
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Painel com perfis de dimensões maiores, conformados estruturalmente para conferir maior resistência
mecânica, estrutura modular aparafusada com moldura interna basculável em eixos permitindo abertura
até 120º com fechamento frontal por tampas “U”, com base soleira, placa de montagem regulável na
profundidade e removível, porta frontal, porta traseira, tampas removíveis: laterais, superior e inferior bi-
partida. Pintura conforme NBR16680, eletrostática a pó resina poliéster, caixa e porta na cor cinza RAL 7032,
placa montagem na cor laranja RAL 2003. 
 

MODELO PR RACK

DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

PAINEL RACK 19" - AÇO CARBONO
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PAINEL RACK 19" - AÇO CARBONO

MEDIDAS PADRONIZADAS

Grau de proteção: IP-54 – norma IEC 60529:
5 - proteção contra penetração de pó – sem depósito prejudicial;
4 -proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção

MODELO PR RACK



PAINEL RACK 19" - AÇO CARBONO
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VISTA DAS PARTES

Material Aço Carbono

Especificação 

-Estrutura
-Base Soleira

-Placa de Montagem
-Porta Frontal 
-Porta Traseira 

-Visor de Policarbonato 
-Tampas Laterais  
-Tampa Superior
-Tampa Inferior

-Olhais de Içamento 
-Conjunto Rack Basculante 19"

 

PAINEL RACK 19"- Modelo PR RACKModelo Compondo

Acabamento

Aplicação

Grau Proteção IP54

Cinza RAL 7032

Uso Abrigado

MODELO PR RACK


