Produktblad

Kombicentral kraft
och media
Artikelnr: EKM360U
Infällda kombinationscentraler från 30 till 60 moduler IP40
Kombicentralen ﬁnns i två versioner; med kraftcentralen upptill
eller nedtill. Och med två olika montagedjup. Stabil och rymlig
central med lackerad insats och dörr.
45-modulscentralen är till för innerväggsdjup med 70 mm-regel
och 13 mm gips eller för ingjutning medan 60-modulscentralen
kräver 108 mm inbyggnadsdjup och är förberedd för
skalväggsmontage. Utrustade med Eldon Installations snabbplint
för N/PE anslutningar. Mediadelen levereras med ett förkopplat
tvåvägsuttag samt en hylla för modem där det även ﬁnns plats för
marknadens större typer. Förberedd plats ﬁnns för ytterligare ett tvåvägsuttag. Patchpanel för
Keystone RJ45 uttag medlevereras som standard. Finns även för LexCom som tillbehör (E-nummer
2243772, 2243771). En extra plåt är monterad för att skilja på svag och starkström. Stativen för
kraftdelen i båda varianterna är utfällningsbara för bättre åtkomstmöjlighet vid kabel-dragning.
Bottenlådorna är vändbara och märkta för, var kraft eller media ska sitta. I bottenlådorna ﬁnns två
fästbyglar, där insatsen ska skruvas fast, som är rörliga för att fånga upp eventuella misstag vid
bottenlådans fastsättning. Bottenlådorna är täta nog för att klara ingjutning utan att betong rinner in i
lådan. För extra stöd vid ingjutning ﬁnns även ett ingjutningsstöd som tillbehör för att förhindra att
bottenlådan trycks ihop av betongen. Centralerna kan även användas för utvändigt montage med
tillhörande ram.
45-modulscentralen har en svagströmspassage för rördragning längs hela kanten av kraftdelen medan
VP-rör för kraft kan dras under normcentralen där det ﬁnns 20 mm utrymme för passage. 60modulscentralen har 45 mm utrymme bakom mediaplåten för all rördragning. Insatsen levereras
separerad från bottenlådan.
Dörren har snabbfästen med gångjärn för att enkelt kunna tas bort vid behov och är även vändbar för
höger- eller vänsterhängning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan. Dörren är ventilerad i
över- och underkant för att leda bort så mycket värme som möjligt från centralen. Plastdörr ﬁnns som
tillbehör om svaga signaler mellan router och mottgare störs av plåtdörren.

Detaljer
Beteckning

Beskrivning

EKM360U

Kraft uppåt

Mått (mm) H x B x D

Infällnadsmått (mm) H x B x D

1034 x 437 x 148

981 x 400 x 108

E-nummer

EAN-nummer

2243746

8713574210776
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Antal moduler

ECT-plint

60

ECT535PEN

Patchuttag

Antal patch

RJ-45 Keystone 20×15 mm

24 x inkommande
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