
  TEKNİK ŞARTNAME (Tüm kabinet üreticilerine uyumlu) 
 

(Not: Kırmızı yazılı ölçüler müşterinin proje ihtiyacına gore değiştirilmelidir.) 

IP55 DUVAR TİPİ HARİCİ (OUTDOOR) KABİNETLER 

 Belgeler: 19” Duvar Tipi IP55 Rack kabinet üretiminde ISO 9001:2008 kalite güvence sistemi olmalıdır 

 Belgeler: Ürün EN 60529 standardı gereği IP55 koruma sınıfına sahip olup, test raporları sunulmalıdır. Outdoor ( Harici) ortamda, kar, 
yağmur ve çeşitli iklim şartlarına karşı yeterli koruma sağlamalıdır. 

 Belgeler: Ürün UL belgesine sahip olmalıdır. 

 Ölçüler: IEC 60297 standardına uygun olmalıdır . Kabinetlerin iç kullanım U kapasitesi  (7U / 9U / 12U / 16U ) olmalıdır. Dıştan dışa; 
genişlik net 600mm.,  derinlik net 450mm. veya 600mm. ölçülerinde olmalıdır.  

 Ana Gövde: kabin sağlamlığını ve mukavemetini arttıracak; çok katlı büküm teknolojisine sahip, kaynaklı yapıda olup,  en az 100kg yük 
taşıma kapasitesinde olmalıdır.  Tamamen Kaynaklı sistemli yapıda olup, monoblok olarak tasarlanmış olmalıdır. 

 Ön kapaklar: Komple Metal  poliüretan dökme veya  geçme EPDM contalı olmalıdır. Kabinet ön kapağı 3 noktadan kilitleme çubuk takımı 
(ispanyolet sistemi) ile EN 60529 IP55 standardını desteklemelidir. Kollu Kilit Metal Döküm tipi ( Zamak) olmalı, Paslanmaya ve Vandalism 
etkilerine bu sayede dayanımlı olmalıdır. Ön Kapak en az 135 derece açılma açısı ile kullanım kolaylığı sunmalıdır. 

 Kabinet Şapkası:  Kabinet şapkası eğimli yapısı sayesinde yagmur suyunun birikmesine engel olacak yapıda olmalıdır. Aynı zamanda 
üzerindeki panjur sistemi ile pasif yada aktif havalandırmaya elverişli olmalıdır. Şapka Filtreli Fan Modulünü kapatır ve muhafaza eder 
nitelikte olmalıdır. Şapka İçerden vidalı ancak menteşeli yapısı sayesinde saha uygulamasında, açılıp kapanma özelliğine sahip olmalı, bu 
sayede Fan Modulüne erişim dışardan sağlanmalıdır. 

 Duvar Montaj Kitleri: Standart olarak ürün konfigurasyonunda, minimum 4mm kalınlıkta Duvar montaj braketleri bulunmalıdır. 

 Boya:Kabinetler: darbelere karşı yüksek  mukavemeti sağlayacak şekilde; elektrostatik Ral7035 Beyaz toz boya ile  boyanmalıdır. (ISO 
9227 ve ASTM B 117-85). Minimum 500 saatlik tuz testine dayanımlı olmalıdır  ve test sonuç raporları belgelenmelidir. Metal yüzeylerde; 80 
+/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanmalıdır. Kullanılacak toz boya IEC 60707 standardına göre tutuşmaz , alev iletmez bir yapıya sahip 
olmalıdır.  

 Havalandırma: Üst şasede fan grubu bağlantısı ve hava çıkışı için filtreli plastik havalandırma, paneli olmalıdır.. Fanlar -48V DC yada 220 V 
AC elektrik beslemeli olarak alternatifli sunulabilmelidir. 

 19inch montaj dikmeleri: önde 2 adet, kabin derinliği boyunca hareket edebilecek, serigrafi ile “U” ölçüleri markalanmış, en az 1.5mm. 
kalınlığında olmalıdır. 

 Baza: Yer tipi Beton Kaide üzerine Montaj yapılmak istendiğinde, bir H100-200mm yükseklikte baza standart aksesuarı ile, ürün Zemin 
montajlı olarak kullanılabilmelidir. Yer tipi kullanımda, ürün 20U, 22U, 26U ek kapasite ihtiyacına göre üretilebiliyor olmalıdır. 

 Direk Montajı: Standart 100-150mm  ( 6’’ inch ) lik Demir veya Beton Direk üzerine Monte edilebilme özelliği olmalıdır. Standart direk 
montaj kiti aksesuarı ile, direğe ekstra bir gereksinim olmadan uygulanabilir olmalıdır. 

 Kablo geçişleri: Kabinetin alt şasesinde  2 adet PG 21, 1 adet PG48, 2 adet  28mm çaplı Kör Tapalı açılabilen Rakor Uyumlu Kablo giriş 
sistemi bulunmalıdır. Ayrıca saha uygulamasında gereksinim duyulabilecek farklı kapasitede Kablo girişi olanağı içini bir adet Düz Kablo 
geçiş paneli ( Gland Plate) sonradan istenen sekilde delinerek, Kablo giriş alternatifleri artırılabilir olacaktır. Bu düz Kablo geciş paneli 
standart olarak ürün içerisinde bulunmalıdır.  

 Kabin imalatında kullanılan malzemeler: İmalatın her aşamasında , kullanılan tüm ana ve yardımcı malzemeler  aşağıda  belirtilen 
standartlara uygun olmalıdır.  
Sac DKP  “ DIN EN 10130 – 99 Ereğli DC- 01 6112 , 7122 , RoHS  ” 
Toz Boya  “ ISO 9001 , ISO 2178 , ISO 2813 , ISO 6272 , ISO 8130-5 , ISO 8130-3 , RoHS, RAL 9005 Texture Siyah veya RAL 7035  Wrinkle Beyaz ” 

Bağlantı elemanları (cıvata somun pul vb...) “ DIN 7985 , DIN 965 , DIN 7981 , DIN 934 ,  DIN 985 , DIN 933 , RoHS ”   

Kilit  “ DIN 1743 , DIN 53571 , RoHS ”     
AKSESUARLAR 

 Fan Ünitesi:Duvar tipi kabinetlerde; bilyeli 2.li fan ünitesi kullanılmalıdır. Kabin içerisindeki ısıyı kontrol eden termostata sahip olmalıdırlar. 
Fan sistemi üniteleri CE ‘li olmalıdır. Her bir fan 2. 3m³/dk. hava debisi ve 47dBA gürültü şiddetine sahip olmalıdır. “ISO 9001 ,  CE ( 
89/336/EEC EMC , 73/23/EEC LVD ) , RoHS ”. Fan Modulüne erişim dışardan şapkadan olmalıdır. Aynı zamanda 48VDC ve 220 VAC seçenekleri 
bulunmalıdır. 

 Priz Grubu: Alüminyum profil gövdeli güvenlik muhafaza  yapısına sahip olmalı , 1x16 A sigorta korumalı 6 çıkışlı (1U) ve CE sertifikalı 
olmalıdır.  

 


