
De 1455/1457 aluminium behuizingen

1455 universele extrusie behuizingen
 De universele 1455-serie extrusie behuizingen zijn verkrijgbaar in
 31 verschillende afmetingen van 60 x 45 x 25 mm tot
 220 x 165 x 52 mm in afgeronde rechthoekige of slimline profielen
 met de keus van aluminium of plastic zijpanelen. Sommige maten
 zijn ontworpen voor de standaard 100 x 160mm of 100 x 220mm
 Eurocards. De standaard kleuren zijn blank, zwart, blauw en rood.
 Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

  · 31 maten: 60 x 45 x 25 tot 220 x 165 x 52 mm

 · Blank, zwart, blauw of rood geanodiseerde
 afwerking standaard

  · Aluminium of plastic zijpanelen

PCBs horizontaal geplaatst dmv zijgeleiders

1457 IP65
sealed extrusie be-

huizingen

 Voor toepassingen die bescherming tegen stof en water behoeven
  is de 1457-serie ontworpen om te voldoen aan IP65.
 De serie is verkrijgbaar in 12 afmetingen van 80 x 59 x 31 tot

Hammond Electronics introduceert een nieuwe serie 19”en desktop behuizingen variërend van 1HE tot en met 4HE
met dieptematen tot 559mm. De aluminium constructie bestaat uit een heavy-duty frame met verwijderbare
boven- en onderplaten. De behuizingen zijn zowel dicht als met ventilatiegaten verkrijgbaar. De 19” varianten
worden met bevestigingsflenzen geleverd en alle behuizingen worden met zelfklevende voetjes geleverd om ze als
desktop behuizing te kunnen gebruiken. Hendels zijn voor alle hoogtes leverbaar en tevens zijn er voor de versies
met een diepte van 457 en 559mm frames leverbaar om ze aan de achterkant extra te kunnen ondersteunen.

Er zijn 4 hoogtematen leverbaar (1HE tot en met 4HE) met 4 dieptematen (203, 330, 457 en 559mm) met een
afwerking van zwarte poedercoating. Bewerkingen en andere varianten kunnen in overleg door Hammond gecreërd
worden.

De behuizingen worden in platte dozen geleverd met als voordeel minimale transportkosten en minimale kans op
beschadigingen.

https://www.hod-electronics.nl/nl/behuizingen-metaal/19%22-behuizingen/rack-behuizingen-hammond

Nieuwe desktop en 19” behuizingen

https://www.hod-electronics.nl/nl/behuizingen-metaal/19%22-behuizingen/rack-behuizingen-hammond

