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19" standard IP 20

NáSTĚNNÉ 
ROZVADĚČE

LC-18
pro instalaci na zeď nebo do zdi

Jednou z chytrých voleb pro menší instalace a lokální sítě je rozvaděč 
Solarix LC-18 se svým uzpůsobením pro instalaci na zeď nebo do 
zdi. Moderní nástěnný datový rozvaděč Solarix LC-18 je určen pro 
instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu nebo pro instalaci 
prvků telekomunikačních rozvodů. Rozvaděč Solarix LC-18 je tvořen 
skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany 
je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým 
zámkem na patentní klíč. 

Plechové dveře jsou doplněny perforací pro pasivní ventilaci zařízení 
umístěného v rozvaděči. Vstup kabelů umožňují předpřipravené otvory 
v zádech i ve všech stěnách rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou 
připraveny otvory pro uchycení na zeď. 19" rámy mají rozměry  
ve vertikálním směru 4U a 11U, v horizontálním směru 2U.  
Na skříni a v rámu jsou připravené otvory, které určují pozice  
při sestavení rámu a skeletu u verze pro instalaci do zdi.  
Pokud rám lícuje s dveřmi, je úhel otevření dveří asi 110°,  
jsou-li dveře z rámu vysunuty, je úhel jejich otevření 180°.

Konstrukce:
• pevný nýtovaný skelet
• dveře otevíratelné v úhlu 180°, možnost volby pravého  

nebo levého zavírání
• přední perforované dveře s jednobodovým zámkem na patentní klíč
• kabelové prostupy ve spodní, horní i zadní části
• v zadní části 4 otvory o průměru 6,5 mm pro uchycení na stěnu
• zemnicí vodič propojující tělo rozvaděče se dveřmi
• nosnost 30 kg (při rovnoměrném statickém zatížení)
• stupeň krytí IP 20

Standardní provedení:
– venkovní rozměry (Š x V x H) 550 x 550 x 150 mm 
– v dodávce 3 páry vertikálních 19" lišt pro montáž zařízení  
   2U, 4U a 11U

Barevné provedení: 
– prášková barva v odstínu světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9003 
   a černá RAL 9005

LC-18-55-15-G

Pro instalaci do zdiPro instalaci na zeď
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Šířka  
(v mm)

Výška 
 (v mm)

Hloubka  
(v mm)

Barva bílá 
RAL 9003

Barva šedá 
RAL 7035

Barva černá 
RAL 9005

Hmotnost  
(v kg)

LC-18 na zeď 550 550
150

LC-18-55-15-W LC-18-55-15-G LC-18-55-15-B 10

LC18 do zdi 592 592 LC-18-55-15-W-W LC-18-55-15-W-G LC-18-55-15-W-B 11

PŘEDNÍ POHLED

ZADNÍ POHLED

ŘEZ B-B

HORNÍ POHLED  
 DO ZDI / NA ZEĎ
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POZ 1 2 3

A 89 104 119
A2 43 28 13
B 283 298 313

B2 264 249 234




