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PRORACK | 19” Rackskåp i trä för installation
Kontaktboxar, väggboxar, stageboxar, strömdistribution
PRORACK - 19” RACKSKÅP I TRÄ

Vi lanserar en serie rackskåp för installation i offentlig miljö,
studio och i miljöer där estetik är viktigt; så som kyrkor,
hörsalar, skolor, gym, konferensanläggningar och i studio.
En mängd olika standardskåp tillverkade av oss i Sverige, serien finns i
olika utföranden och olika storlekar, t.ex. för väggmontage eller för att stå
på golvet med rak eller sned front.
Skåpen finns i tre standardfärger: Vit, Grå och träfärgad, skåpen är inte
laminerade, utan byggda i trä som lackas, alla modeller kan även
beställas i valfri färgkod för att passa in i installationsmiljö.
En mängd tillbehör finns så som låsbara dörrar i plexiglas, ventillerade
dörrar i trä, hela eller delvis täckande bakstycken, täcklock, täckpaneler,
kontaktpaneler, strömdistribution, draglådor, förvaringslådor, kabelgenomföring, lampor, ventillationspaneler.
Vi jobbar på en produktkatalog för PRORACK, så hör av Er till oss
för mer info, tills produktkatalogen är klar.

EXEMPEL

- 19” rackskåp med eller utan hjul för att ställa på golv från 8HE till 42HE
- 19” rackskåp för väggmontage från 2HE till 24HE
- 19” rackskåp för att ställa på bord/stativ, 2 HE till 24HE
- 9,5” rackskåp för montering på vägg, 2-6 HE

KONTAKTBOXAR OCH STRÖMDISTRIBUTION

Vi utökar vårt populära sortiment av kontaktboxar, väggboxar,
stageboxar, backlineström och strömdistribution med fler nya modeller.
- En ny väggbox för 4 st. D-serie kontakter (Speakon, Powercon, XLR, Ethernet)
- En ny väggbox/stagebox för 12 st. D-serie kontakter med möjlighet till SVK37 pin,
multidon in eller vanlig PG-kabelavlastning.
- De populära strömboxarna i gummi: ”backlineström” / strömdistribution,
har blivit uppdaterade med en M10 för att kunna användas i t.ex. tross med en clamp.
- Nya ”backline-ström-boxar, och strömdistribution med PowerCon True, samt Powercon.
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