
Moduleplaten

Wanden

925Rittal Handboek 32/Systeemtoebehoren

B

7.2

M
od

ul
ep

la
te

n

Afdekplaat 
voor connectoruitsparingen 
Om niet gebruikte uitsparingen af te dekken.

Materiaal:
Plaatstaal, verzinkt, gechromateerd 

Levering:
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal 

Voor LE Bestelnr. SZ
24-polige uitsparingen 20 st. 2477.000
16-polige uitsparingen 20 st. 2478.000

Adapter 
voor connectoruitsparingen 
Voor toepassing van connectoren met verschil-
lende pooltallen.

Materiaal:
Plaatstaal, verzinkt, gechromateerd 

Levering:
Incl. afdichtingsmateriaal voor adapters en 
bevestigingstoebehoren. 

Voor het reduceren LE Bestelnr. SZ
van 24 naar 16 polen 5 st. 2479.000
van 24 naar 10 polen 5 st. 2480.000
van 24 naar 6 polen 5 st. 2481.000
van 16 naar 10 polen 5 st. 2401.000
van 16 naar 6 polen 5 st. 2402.000

Scheidingswand 
voor DK-TS
Voor de zijdelingse scheiding van gekoppelde 
TS-serverracks. 
Er zijn max. 8 kabeldoorvoeren naar het ernaast 
geplaatste rack mogelijk die met blindplaten zijn 
afgedekt. 

Materiaal:
Plaatstaal, verzinkt

Voor behuizingen
LE Bestelnr. DK

Hoogte mm Diepte mm

2200 900 1 st. 7831.715

Connectorafdekkap met deur 
voor TS 
Beschermt connectoren en andere componenten 
en dekt ze af. 200 mm kap, met opening aan 
boven- of onderzijde voor het invoeren van 
kabels. Inclusief een afdekplaat voor niet-
gebruikte openingen.

Materiaal:
Plaatstaal 
Afdekkap: 1,5 mm, 
Deur: 2,0 mm

Kleur:
7035 structuur 

Levering:
Afdekkap, deur met espagnoletsluiting en dubbel-
baardbinnenwerk, 1 afdekplaat 
voor boven of onder

Opmerking:
Kan ter uitbreiding van de behuizingdiepte ook 
aan de achterzijde worden gemonteerd. Voor het 
afdekken van de hierdoor ontstane opening, 
raden wij aan de asymmetrische zijwanden 
(zie pagina 918) toe te passen. Hierdoor kunt u 
bijvoorbeeld frequentieomvormers voor het aflei-
den van warmte met de heatsink naar buiten in 
een scheidingswand (zie pagina 921) monteren 
en met een afdekkap beschermen/afdekken.

Toebehoren:
binnenwerken, uitvoering F, 
zie pagina 956. 
Comforthandgreep, 
zie pagina 947. 
180°-scharnier, 
zie pagina 961. 

Voor kasten
Bestelnr. TSHoogte 

mm
Diepte 

mm

2000 500 8609.020
2000 600 8609.030

Uitvoering in grondlak met eindnr. .XX1 bestellen. 
Levertijd op aanvraag. 
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