
Návod k instalaci 

Kód: RWA664 

Jméno: Uzamykatelný rack pro DVR / NVR rekordéry a jiná zařízení  6U/600x450 

 

 

Edice: 2 z 18.10.2013 

 

 

 

1. Doporučené použití: 

 

Uzamykatelný RACK 19” umožňuje integraci či uskladnění bezpečnostních systémů, kamerových systémů, 

síťových prvků, zdrojů atp. a nebo nabízí univerzální použití na jiné účely. Rack byl vyroben podle 19'’ standardů. Díky 

racku jsou zařízení chráněna před neoprávněnou manipulací či poškozením a také jsou esteticky uskladněna. Rack je 

jednoduše smontovatelný a nevyžaduje žádnou údržbu (kromě očisty). 
 

2. Specifikace: 

3. Součásti racku: 

 

zadní panel 

horní panel 

 

 

montážní lyžiny 

boční panel 

držák zámku 

přední dveře 

spodní panel 

SPECIFIKACE 

Vnitřní montáž přístrojů: W=19", H=6U 

      Vnější rozměry: W=600, H=372, D=450 [mm, +/-2] 

Hmotnost přístroje: 16,5 [kg] 

Materiály: - Rack upevňovací lyžiny: Železo SPCC 1,5mm RAL 9004 

- Ostatní plechy: Železo 5mm SPCC 1,2mm RAL 9004 

- Skleněné plochy: Tvrzené bezpečnostní sklo 

Statické zatížení: 70 kg 

Použití: Vnitřní, IP20 

Poznámky: - Ventilační otvory ve vrchním a podním panelu 
- Kabelové průchody ve vrchním a spodním panelu 
- Přidělání na zeď – 4 otvory (šrouby nejsou součástí balení) 

- Uzamykatelné přední dveře (2 klíče součástí balení) 

- Možnost doplnit postranní panely o zámky (nejsou součástí balení) 

- Rozebíratelné 

Certifikáty, prohlášení: RoHS 



4. Návod k sestavení: 

 

 

Rack je zabalen ve dvou odděleně zabalených balíčcích. 
 

4.1) Položte spodní panel na zem, jak je znázorněno na obrázku Fig. 1. 

                                                                       Fig. 1 

 

4.2) Přišroubujte 4 lyžiny na spodní panel, jak je znázorněno na obrázku Fig. 2. 

Fig. 2 

 

 

4.3) Položte horní panel na lyžiny a přišroubujte jej dle obrázku Fig. 3. 

Fig. 3 



4.4) Přišroubujte držák zámku na levou přední lyžinu, jak ukazuje obrázek Fig. 4. 

                                           Fig. 4 
 

4.5) Přidělejte přední dveře, zadní a boční panely, jak je znázorněno na obrázku Fig. 5. 

Fig. 5 

MANUFACTURER 
Pulsar K.Bogusz Sp.j. 

Siedlec 150, 
32-744 Łapczyca 

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl 
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MANUFACTURER 
Pulsar K.Bogusz Sp.j. 

Siedlec 150, 
32-744 Łapczyca 

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl 

WARRANTY 
12 months from the date of purchase. 

THE WARRANTY IS VALID only upon presentation of the item’s proof of purchase. 
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