
Kabeludtag i paneler.idw Tegning:

 Projekt: Audio Reolsystem

Enkel udtag i Paneler:

 

Eksempel vist med 1R (169 mm.) Panel modul.

Samme mål/placerings muligheder, gælder for 2R (320 mm.) moduler,

samt for paneler ved 1R og 2R hylde moduler.

1R panelmodul, monteret

på ophængsskinner.

Mål/placerings muligheder:

Udtag kan vælges som: højre, venstre eller midter udtag,

her vist som venstre udtag.

Højre udtag er tilsvarende målsat, blot fra højre side

og midter ditto, men placeret centralt.
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Med 2 mm afstand fra kant til modulet

nedenfor (panel, hylde eller box-modul),

er der plads til 8 mm ledninger.



Kabeludtag i paneler.idw Tegning:

 Projekt: Audio Reolsystem

Multi udtag i Paneler:

 

Eksempel vist med 1R (169 mm.) Panel modul.

Samme mål/placerings muligheder, gælder for 2R (320 mm.) moduler,

samt for paneler ved 1R og 2R hylde moduler.

Mål/placerings muligheder:

Udtag kan vælges som: højre, venstre eller midter udtag,

her vist som venstre udtag.

Højre udtag er tilsvarende målsat, blot fra højre side

og midter ditto, men placeret centralt.
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1R panelmodul, monteret

på ophængsskinner.
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Med 2 mm afstand fra kant til modulet

nedenfor (panel, hylde eller box-modul),

er der plads til 8 mm ledninger.



Kabeludtag i paneler.idw Tegning:

 Projekt: Audio Reolsystem

Special (kundespecificeret) udtag i Paneler:

 

Eksempel vist med 1R (169 mm.) Panel modul.

Samme mål/placerings muligheder, gælder for 2R (320 mm.) moduler,

samt for paneler ved 1R og 2R hylde moduler.
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35 730 35

Mål/placerings muligheder:

Ved special udtag kan der specificeres et eller flere rektangulære udtag/

udfræsninger, inden for det vidste område på 730 mm. (for højde se vejl.)

Bemærk: rektanglerne fræses altid fra bunden som vist

og hjørnerne vil altid have en radius på 10 mm. 

(det er underordnet om der tegnes med runde eller rette hjørner..)

 

Eksempel skitseret:

Eksempelet viser et 150x60 mm. udtag, 

placeret 200 mm. fra venstre side.

 

Specificer jeres udtag:

På næste side har I mulighed for at lave en skitse af jeres behov,

skitsen sendes sammen med jeres bestilling,

enten som et scannet billede, eller I kan tager et foto.

 

 

1R panelmodul, monteret

på ophængsskinner.
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Der skal altid være minimum 35 mm. i toppen.

nedenfor er max højderne/pladsen til el-teknik,

ved de forskellige paneltyper angivet:

 

1R panel modul = 134 mm.

2R panel modul = 305 mm.

1R hylde modul = 109 mm.

2R hylde modul = 280 mm.



Kabeludtag i paneler.idw Tegning:

 Projekt: Audio Reolsystem

Skitse skabelon for special (kundespecificeret) udtag i Paneler:           

 

Bruges til såvel 1R (169 mm.) samt 2R (320 mm.) moduler,

samt for paneler der indgår i 1R og 2R hylde moduler.

 

 Kunde navn: ......................................................................
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Sådan gør i:

Udprint skitseskabelonen, hvorefter et eller flere rektangulære udtag,

kan specificeres/tegnes, inden for det vidste område på 730xhøjde,

- udfra vejledningen på foregående side -

 

Husk: mål på såvel rektangel/er, somt placering af disse sidevejs,

samt at rektanglerne altid fræses fra bunden og op.

 

Send sammen med bestillingen:

Send jeres skitse, enten ved at scanne,

eller tage et foto af siden.

 

 

3
5


