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PLINTAGGREGAT 

• Sparar upp till 60% utrymme

• Förkortar monteringstiden

• Går att använda i varje typ av   

     elskåp

• Utmärkta värmeöverförings-  

  egenskaper

• Ger möjlighet att förmontera   

 utanför skåp

MED KOMBINERAD KABELKANAL

Spara utrymme och 

monteringstid med DIN-

skenan med kombinerad 

kabelkanal

Aluminiumprofi lerna ersätter en 
DIN-skena enligt EN 50 022 
(35mm, typ O) samt en eller fl era 
kabelkanaler. Den integrerade 
konstruktionen gör det möjligt 
att spara upp till 60% utrymme 
jämfört med konventionell 
monteringsmetod. 

Tack vare den robusta konstruktionen 
av profi lerna kan monteringspunkterna 
bli minimala. Till exempel räcker det med 
två monteringspunkter till en 19” skena.
Förmontering utanför skåp är möjligt. 

Utmärkta värmeöverföringsegenskaper gör
aluminiumprofi lerna speciellt lämpliga för
användning i små utrymmer med hög 
värmeintensitet.
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Aluminium DIN-skena (EN50022 – 35mm) med två 
integrerade kabelkanaler.

Aluminium DIN-skena (EN50022 – 35mm) med en integrerat 
kabelkanal. Till exempel för användning som översta eller 
understa profi l med direkt kabelanslutning i plintar. 

Aluminium DIN-skena (EN50022 – 35mm) med två 
integrerade, extra stora kabelkanaler. Till exempel för 
användning i kombination med tjocka kablar.

DNprofi l® plintaggregat med kombinerad kabelkanal

DNprofi l®

DNprofi l®

DNprofi l®

DNprofi l®

4007

4008

32182

Tillbehör

Best.no. Beskrivning

4007-1-0484 till 19” skåp, inkl. montagehål

4007-0-xxxx* utan montagehål

4007-1-xxxx* inkl. 2 montagehål 6,5mm, 10mm från sidokanterna

4007-9-xxxx* special håltagning

* längd i mm, max. längd 5000mm

Best.no. Beskrivning

4008-0-xxxx* utan hål

4008-9-xxxx* special håltagning

* längd i mm, max längd 5000mm

Best.no. Beskrivning

32182-1-0484 till 19” skåp, inkl. montagehål

32182-0-xxxx* utan hål

32182-1-xxxx* inkl. 2 montagehål 6,5mm, 10mm från sidokanterna

32182-9-xxxx* special håltagning

* längd i mm, max. längd 5000mm

Best.no. Beskrivning

4009-100 DNprofi l ledninghållare, förp. 100 st.

4010 jordklämma, max. diameter  13 mm

4011 glidmutter M6, för montering av stora komponenter


