
SZAFA TERMOIZOLOWANA ZEWNĘTRZNA 19" 24U 
STZK 1343/635/635 Z KLIMATYZATOREM 1100W

PRODUCT
POLISH

Szafa termoizolowana klimatyzowana 24U 19" o wymiarach STZK 
1343/635/635 (głębokość 998cm z klimatyzatorem) Klimatyzator o 
mocy 1100W i ochroną szczelności IP56. Szafa montowana na cokół 
aluminiowy 600x600

PRZEZNACZENIEM SZAFY JEST:
1. ochrona znajdujących się w niej urządzeń przez szkodliwym 
oddziaływaniem zewnętrznych czynników środowiskowych ;
2. ochrona przed nieuprawnionym dostępem oraz działaniem - w tym 
niszczącym - ze strony osób postronnych;
3. umożliwienie montażu urządzeń grzewczych, zapewniających 
właściwe warunki temperaturowe, wymagane przez montowane w niej 
urządzenia.

KONSTRUKCJA SZAFY – parametry techniczne:
1. Profile mocujące – aluminium PA-11
- stelaż (dolny i górny) do mocowania szyn „rack” - 32x41x2mm
- szyny „rack” - 30,5x32,5x25x12,52mm
2. Ściany boczne, płaszczyzny drzwi, dach wewnętrzny, dach poszycie 
zewnętrzne – blacha aluminiowa - 2 mm; (PA-11)
Aluminium PA 11, z którego wykonana jest konstrukcja cechuje się:

Cyberteam Sp. z o.o.
ul. Strefowa 8,

22-400 Zamość
e-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl

Kod produktu: 6442

- wysoką odpornością na korozję, w tym w warunkach morskich i atmosferach przemysłowych,
-  dobrą wytrzymałością na rozciąganie,
- wysoką wytrzymałością zmęczeniową,
- prawie trzykrotnie niższą waga niżeli stal S235 o tej samej grubości
3. Cokół do mocowania szafy – aluminium PA-11 (wyposażenie dodatkowe)
- blacha aluminiowa (gięta i profilowana) - 2 mm
4. System zamknięcia:
a. zawiasy metalowe z zatopionymi śrubami – 3 szt.
b. klamka mosiężna z zamkiem - uruchamiająca trzypunktowy system ryglujący,
5. Uszczelka polimerowa
a) wysokiej odporności odporność na ozon, utlenianie i kwasy
b) niskim odkształceniu stałym
c) temperaturze pracy od -29 do +66 st. C
6. Izolacja termiczna całej komory – grubości 20mm, przewodność cieplna (dla temperatury 0C) λ≤0,036 [W/m2 K]
Wykończenie powierzchni
1. Płaszczyzny ścian i drzwi - aluminium malowane proszkowo (kolor RAL7035);
2. Płaszcz wewnętrzny dachu - aluminium malowane proszkowo (j.w.)
3. Farba typu IGP-DURA®pol 68

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
1. Klimatyzator typu CV011002208000 1100W (L35/35) (inny - na zamówienie)
- Napięcie zasilania 230V AC 50-60Hz (na zamówienie - 380V AC)
- Pobór mocy 650W (dla klimatyzatora 1100W)
- Moc chłodzenia:
a. dla L350C/L350C - 1100W
b. dla L350C /L500C – 840W
- ustawiona temperatura wewnątrz szafy +350C
Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej zmiany ustawionej temperatury. Inne nastawy temperatury – w zakresie od 25 
do 45 st. C – winny być zgłoszone w trakcie składania zamówienia.
- czynnik chłodzący - R134a (Tetrafluoroetan) przyjazny dla środowiska. Obwód w którym znajduje się czynnik jest 
całkowicie uszczelniony.
- Wewnętrzny obieg powietrza w szafie wewnętrzny oddzielony od obiegu zewnętrznego.
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2. Termostat KTS-011; bimetaliczny; załączający klimatyzator gdy temperatura przekroczy zadaną na nim wartość
- maksymalne napięcie zasilania - 250 V AC
- maksymalny pobór prądu - 10 A
- zakres ustawiania temperatur - 0 °C - 60 °C
- temperatura pracy : -20 °C - 80 °C
- klasa szczelności - IP20
3. System odprowadzania skroplin :
a. element osuszająco-dekompresyjny zamocowany w płycie podłogowej szafy – zapewnia stopień ochrony komory na 
poziomie IP 66
4. Izolacja termiczna komory, o grubości 20mm;
5. Szyny „rack” oraz stelaże do montażu szyn
6. Sufit wewnętrzny – izolowana od wewnątrz płyta usytuowana pod dachem właściwym/zewnętrznym - umożliwia 
wytworzenie „komory powietrznej” stanowiącej dodatkową izolację i w połączeniu z izolacja wewnętrzną komory 
zabezpiecza przez ewentualnymi skroplinami powstającymi na dachu komory
7. Płyta podłogowa z możliwością demontażu - zabezpiecza przy wykorzystaniu dedykowanej uszczelki - otwór prowadzący 
do cokołu, umożliwiając jej zamocowanie do cokołu lub studni kablowej oraz ułatwiając wprowadzanie kabli do komory 
szafy.
8. Dwa natrasowane, eliptyczne otwory (do wybicia) o wymiarach 220x90mm, umożliwiające zamontowanie przepustów 
wielotorowych (wyposażenie dodatkowe)
Przy składaniu zamówienia istnieje możliwość wycięcia lub natrasowania w podłodze szafy otworów o pożądanych 
średnicach i kształtach.
9. Drzwi:
a. standardowo pełne, jednoskrzydłowe;
b. zamocowane na zawiasach otwieranych o 180º stopni, na lewą stronę (na zamówienie – na stronę prawą)
c. zamykane za pomocą zabezpieczanej kluczem klamki - z wkładką, uruchamiającą trzypunktowy system ryglowania;

 Klasa szczelności  IP56, odporność mechaniczna IK10.

Gwarancja na szafy Fibertechnic wynosi odpowiednio:
* 25lat na korozję
* 5 lat na uszczelki


