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PS – jest to obudowa stojąca, posiadająca otwieraną górną klapę, na której możliwy jest montaż aparatury elektrotechnicznej. Tabele 
z numerami katalogowymi dostępne są na kolejnych stronach katalogu.

Pulpit sterowniczy PS IP 55

Typ Klasa korozyjności Materiał / dodatkowy opis Powłoka

PSA C2 blacha stalowa / zdejmowane plecy; 
bez nadstawki RAL7035

PSB C2 blacha stalowa / plecy stałe; bez nad-
stawki RAL7035

PSC C2 blacha stalowa / zdejmowane plecy; z 
nadstawką RAL7035

PSD C2 blacha stalowa / plecy stałe; z nad-
stawką RAL7035

Informacje ogólne:
·· Szczelność wg kodu IP: 55
·· Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
·· Zakres temperatury pracy: od -30 do +80°C

Podstawowe dane:
·· Korpus: typu monoblok, szczelnie spawany
·· Pokrywa: z zamontowanymi siłownikami gazowymi, które utrzymują ją w otwartej
pozycji
·· Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej
zmiany kierunku otwarcia drzwi
·· Obudowy od szerokości 1000 mm posiadają dwuskrzydłowe drzwi
·· Płyta montażowa: w każdej wersji wykonywana z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm;
montowana na perforowanych wspornikach z możliwością regulacji na całej głębokości
obudowy
·· Wprowadzanie kabli: w dnie znajduje się przepust kablowy, wymiary zależy od
szerokości danej obudowy
·· Uziemienie: w drzwiach i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki
uziemiające
·· Inne: drzwi posiadają wewnętrzne usztywnienie wykonane z perforowanych
zetowników, ułatwiające montowanie dodatkowych elementów

Dodatkowe opcje:
·· Zwiększenie temperatury pracy w zakresie od -50 do +120°C
·· Nietypowe wymiary
·· Otworowanie w drzwiach, korpusie lub płycie montażowej
·· Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL

Dokumentacja techniczna dostępna jest 
na stronach 160-161

Opis Strona w katalogu
Zamki 90
Cokoły 115-116
Wprowadzanie kabli 119-121
Uchwyty naścienne 130
Wentylacja 81
Ogrzewanie 82-83
Klimatyzacja 85-89

Pobierz kartę katalogową!



41www.radiolex.pl

Typ Klasa korozyjności Materiał / dodatkowy opis Powłoka

PSA C2 blacha stalowa / zdejmowane plecy; 
bez nadstawki RAL7035

PSB C2 blacha stalowa / plecy stałe; bez nad-
stawki RAL7035

PSC C2 blacha stalowa / zdejmowane plecy; z 
nadstawką RAL7035

PSD C2 blacha stalowa / plecy stałe; z nad-
stawką RAL7035

Poniższa tabela prezentuje obudowy wyposażone w płytę montażową

Lp.
Wymiary 

(szer. × wys. × gł. / gł. 
klapy, mm)

Nr katalogowy 
PSA

Nr katalogowy 
PSB

1 600 × 975 × 400 / 500 180-001 181-001
2 800 × 975 × 400 / 500 180-002 181-002
3 1000 × 975 × 400 / 500 180-003 181-003
4 1200 × 975 × 400 / 500 180-004 181-004
5 1400 × 975 × 400 / 500 180-005 181-005
6 1600 × 975 × 400 / 500 180-006 181-006

Poniższa tabela prezentuje obudowy wyposażone w płytę montażową

Lp.
Wymiary 

(szer. × wys. × gł. / gł. 
klapy, mm)

Nr katalogowy 
PSC

Nr katalogowy 
PSD

1 600 × 1200 × 710 / 952 182-001 183-001
2 800 × 1200 × 710 / 952 182-002 183-002
3 1000 × 1200 × 710 / 952 182-003 183-003
4 1200 × 1200 × 710 / 952 182-004 183-004
5 1400 × 1200 × 710 / 952 182-005 183-005
6 1600 × 1200 × 710 / 952 182-006 183-006

Pulpit sterowniczy PS IP 55

PS
IP 55

Przykładowe akcesoria

Wentylacja s. 81 Oświetlenie s. 84 Zamki s. 90 Cokoły s. 116
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Dokumentacja techniczna PSA-PSB
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Dokumentacja techniczna PSC-PSD


