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UP

Produktbeskrivelse
UP skapet er designet og konstruert for å være et høykvalitets produkt med lang levetid selv i tøffe
miljøer. UP er konstruert for innfelling i vegger/nisjer. UP skap kan også monteres i andre skap og
fungere som avdelinger i større skapløsninger.
Aluminium er brukt i alle skapdeler, med unntak av låsen. Dette gir en langsiktig beskyttelse av utstyret
som monteres i skapet. UP produseres med solide aluminiumsprofiler (EN 6063), og med
aluminiumsplater (EN3003).
Brosjyre:

Teknisk
En fleksibel konstruksjon åpner for kundetilpassede løsninger, og gir deg som kunde stor frihet til å velge
den mest effektive installasjonen i ditt prosjekt. Et stort utvalg av løsninger kan velges fritt, så som faste
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og svingbare rammer, vinduer, flere felts inndeling, sokkel, kabelinnføringer etc
UP leveres i følgende dimensjoner
Bredde: fra 260 til 2000 mm.
Høyde: fra 260 til 2100 mm.
Dybde: fra 75 til 800mm.
Dørene kan åpnes 120º. Pakningen ligger i skaprammen, og døren ligger som standard innfelt i
skaprammen. Dørene kan leveres med profiler på innsiden, noe som muliggjør montasje av utstyr på
innsiden av døren. Dørene er hengslet på høyre side, men dette kan enkelt endres til venstre side hvis
ønskelig. Standard lås er LG1 6mm firkantlås, men alle andre låstyper kan leveres på forespørsel.
Skapene er forbehandlet og lakker med RAL 7032 som standard, men alle andre farger kan leveres på
forespørsel.
UP skapet i standard utførelse har IP54, men kan som opsjon leveres med IP66 utførelse. Max dimensjon
IP66, BxH=800×1200 mm.
UP skapet er testet og godkjent iht EN 60 439.

Bruksområder
UP skapet er brukt i utallige prosjekter og installasjoner, og passer spesielt godt der miljøet er tøft, og der
kravet til lang levetid og stor styrke er av betydning.
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