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F3 Golvskåp

F3 8820-S
Namn

F3 8820-S

Art.nr

57567

Bredd

800 mm

Djup

800 mm

Höjd

2000 mm

F3 är en helt ny serie 19" golvskåp. F3 lånar många funktioner från premiumskåpet F1, men är i ett
något enklare utförande. Det betyder att de flesta tillbehör passar
till både F3 och F1. Det nya F3-skåpet är tillverkat av en blandning mellan aluminium och stål. Vårt
unika modulsystem gör att våra produkter lätt kan byggas i en mängd
olika varianter. På Enoc är vi fast beslutna att hitta den lösning som passar dig bäst.
Det är vad vi kallar ”The Enoc Way”.

Teknisk information och certifikat
F3 är byggd med aluminiumprofiler och stål.
Skruvad ram med aluminiumprofiler, stålplåtprofiler och gjutna zinkhörn. Ramen har två
integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil.
19" profilerna kan flyttas steglöst inom skåpsdjupet. Djupprofilerna har markeringar för exakt
placering av 19" profilerna. Profilerna är numrerade per höjdenhet.
F3 består av ett par 19" profiler (600 och 800 mm djupa) eller två par 19" profiler (1000 mm
djupa). Det ena paret är förinstallerat på 100 mm djup från skåpets framsida och det andra paret
740 mm längre in.
M10-gänga i varje hörn, både upptill och nedtill, för fastsättning av tillbehör.
En central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.
Framdörr
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Framdörren är tillverkad av 4 mm klart säkerhetsglas limmat i aluminumprofiler till höger och
vänster.
Låshandtag LS 19 med säkerhetscylinder C101. LS 85 kan eftermonteras. Verktygslös borttagning
av dörr genom integrerad snabblåsning.
Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
Kan fås med ventilerade dörrar och dubbeldörrar
Bakdörr
Bakdörren är gjord av 1 mm stålplåt. Låshandtag LS 39 med säkerhetscylinder C101. LS 85 finns
som tillbehör och kan eftermonteras. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad
snabblåsning.
Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
Sidopaneler
Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av med mejselspårslås bak och blindlås som öppnas
inifrån fram.
LS 29 med säkerhetscylinder C101 finns som tillbehör och kan eftermonteras.
Tak
Tak förberett med ”knock out” för kabelgenomföring i bakkant, till höger och vänster på 800 mm
breda skåp. Endast bak på 600 mm breda skåp. Taket är även förberett för tillbehören FPME eller
VPE.
Borstlist finns som tillbehör.
Namn

F3 8820-S

Art.nr

57567

Bredd

800 mm

Djup

800 mm

Höjd

2000 mm

E-nummer produkt

2503668

Ursprungsland

SE

Produkt EAN

7330701104664

Produktbredd

800

Produktdjup

800

Produkthöjd

2000

Leveransbeskrivning
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