
 CanTech 

CanTech - Outdoor - 
Modular  

Kabinet pro technologii 19“ 
Úložný kabinet CanTech-Outdoor-Modular 
je určen pro montáž telekomunikačních 
zařízení v 19“ provedení. Je řešen jako 
stavebnice po 600 mm šířky a libovolné 
hloubky a výšky. 
Skříně lze doplňovat postupně a spojovat 
až na místě instalace.  
Popis zařízení 

Stavebnice skříně je postavena na nosném 
svařovaném rámu s pevnou střechou a dnem. 
Zadní a boční kryty jsou vloženy do tohoto rámu 
a jsou v něm přichyceny vnitřními příchytkami. 
Tyto kryty lze řešit také jako dveře s panty 
a různými typy zámků. V případě požadavku 
na rozšíření se demontuje boční kryt, vloží 
se spojovací rám a skříně se stáhnou speciálními 
příchytkami. Všechny dveře lze opatřit 
tříbodovým zámkem s vyměnitelnou vložkou FAB 
(lze doplnit i zámek Abloy). 

Standardně jsou skříně vybaveny 150 mm 
vysokým soklem s odnímatelným předním čelem 
pro přístup k vývodkám. 

Ventilace:  

Ve dně skříně je umístěn radiální ventilátor, který 
nasává venkovní vzduch a vytváří ve skříní 
přetlak. Výstupní průduchy jsou umístěny v horní 
části dveří. Na vstupu ventilátoru je v posuvném 
rámečku vložen vzduchový filtr dle charakteru 
okolního prostředí. Jeho výměna je jednoduchá 
a rychlá. 

Skříň lze doplnit klimatizací (i dodatečně). 
U klimatizovaných skříní provádíme dodatečnou 
izolaci venkovních stěn pro zajištění stabilních 
teplotních podmínek uvnitř skříní. 

Zdarma Vám spočítáme velikost ventilátoru, 
klimatizace a topení pro konkrétní ztrátový výkon 
a definované podmínky provozu.  

 

Výhody: 
Modulární systém 

Volitelné rozměry 

Dodatečná rozšiřitelnost 

Chlazení: ventilátor, klimatizace nebo obojí 

Materiál: norm. plech nebo nerez  

 
Volitelné vybavení: 

• osvětlení 
• signalizace otevřených dveří, krytů 
• přídavné topení 
• ventilátor DC nebo AC 
• klimatizace 
• termostat CT Citherm  nebo dle Vašeho 

požadavku 
• police pro baterie 
• 19“ panely pro montáž přístrojů na DIN 

lištu 

Skříně lze vybavit napájecím zdrojem, bateriemi, 
případně materiálem dle Vašeho požadavku včetně 
kompletního zapojení a montáže na místě určení. 
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SPECIFIKACE 
  

Vlastnosti Provedení GTS - 2 x 25U 
Krytí IP 54 IP 54 

Materiál  Nerez tl. 1,5 mm 

Šířka: 600 mm ÷ 1000 mm  2 x 600 mm 

Výška: 600 mm ÷ 2200 mm 1 350 mm + 250 mm sokl 

Počet „U“ (HE)  2 x 25 

Hloubka: 300 mm ÷ 1000 mm  700 mm 

Sokl - výška: 100 mm ÷ 250 mm  250 mm 

Počet skříní vedle sebe: 1 ÷ 4 2 

   

Chlazení:  ventilátor AC, DC  ventilátor 48 V DC, radiální 

 klimatizace 500 W ÷ 2000 W - 

Topení:  90 W ÷ 250W 250W 

Izolace: tl. 20 - Mirelon tl. 20 - Mirelon 

   

Průchodky levá skříň:  1 x PG 29 - kabel ∅ 14 mm ÷ 25 mm 

  6 x PG 16 - kabel ∅ 9 mm ÷ 14 mm 

Průchodky pravá skříň:  4 x PG 36 - kabel ∅ 24 mm ÷ 32 mm  

  10 x PG 29 - kabel ∅ 14 mm ÷ 25 mm 

  10 x PG 16 - kabel ∅ 9 mm ÷ 14 mm 

  8 x PG 13,5 - kabel ∅ 6 mm ÷ 12 mm 

  4 x PG 36 - kabel ∅ 24 mm ÷ 32 mm 

   

Dokumetace:  mechanické provedení:  S0660 

  zapojení elektro:     E0525 
 
  

CanTech s.r.o. 
Potoční ul. č.p. 2173/40 
787 01 Šumperk 
 

Tel.       :   +420 583 250 991, +420 583 250 995 
Fax       :   +420 583 251 117 
Web     :   www.cantech.cz 
E-mail  :   cantech@cantech.cz 

Firma CanTech si vyhrazuje právo pro případné změny. Prosím, kontaktujte obchodního zástupce firmy CanTech pro další informace.  


