
İÇİNDE TEKNOLOJİ VAR

EcoLine, EcoLine+

TEKNİK 
ÖZELLİKLER

&
YENİLİKLER



Yeni EcoLine duvar tipi kabinet serisi, şık tasarımı, gelişmiş 
özellikleri ve kullanım rahatlığıyla işinizi çok kolaylaştıracak.

Estap sunar:
EcoLine ve EcoLine+

EcoLine

EcoLine+

t 4 mm temperli füme cam
t Estetik tasarım
t Komple cam kapı
t 450 mm ve 600 mm derinlik. Ayrıca, sadece   
 450 mm derinlikler için ek gövde(160 mm) olanağı
t 19” cihaz dikmelerin derinlik boyunca   
 ayarlanabilmesine olanak tanıyan özel yapı
t Kullanıcı dostu, yer ve zamandan tasarruf sağlayan  
 yeni ve basitleştirilmiş tek tip tasarıma sahip   
 aksesuarlar
t Alt, üst ve arka kablo giriş imkânı
t Depoda ve nakliyede daha az yer kaplayan demonte  
 (flatpack) teslim seçeneği*
t Yan kapakları sabit ve yan kapakları açılabilen  
 iki seçenek, farklı müşteri ihtiyaçlarına   
 uygun çözümler

GENEL KARAKTERİSTİKLER

*  Ecoline+ için geçerlidir. Montajlı ürün ile kıyaslandığında demonte ürün %50 daha az yer kaplamaktadır.



EcoLine
t 65 kg. taşıma kapasitesi (duvar tipi kullanımda)
t 125° açılabilen ön kapı
t 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U seçenekler
t U işaretli cihaz montaj dikmeleri
t Topraklama için somun, pul bağlantısı

EcoLine+

t 65 kg. taşıma kapasitesi (duvar tipi kullanımda)
t 125° açılabilen ön kapı
t 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U seçenekler
t U işaretli cihaz montaj dikmeleri
t Yan kapakları kolay açılabilir yapı
t Topraklama için kablo, somun, pul bağlantısı

EcoLine ve EcoLine+, daha etkili bir 
havalandırma için birçok özellikle donatıldı. 
Kabin içinde optimum hava sirkülasyonu 
sağlayan dolaşım sistemiyle cihazlarınız 
artık daha verimli ve güvenli.

t 300 mm x 50 mm ebatlarında   
 üst, alt ve arka kablo giriş noktası
t Kırılan noktalar için toz girişini   
 önleyen fırçalı kablo giriş aksesuar seçeneği

Yeni EcoLine duvar tipi kabinet serisi, şık tasarımı, gelişmiş 
özellikleri ve kullanım rahatlığıyla işinizi çok kolaylaştıracak.

EcoLine serisi, 65kg.’a varan taşıma kapasitesiyle 
bilgi ağınızın tüm yükünü taşımaya hazır. 

Topraklama; somun, pul 
bağlantısı ile çok kolay! 

Raflar Gelişmiş havalandırma sistemi

Çok miktarda kablo için mükemmel 
çözüm: 3 farklı noktada, önceden açılmış 
kırılabilir kablo girişleri.

Üstünlükler EcoLine ve EcoLine+’ta bir arada.

EcoLine+

4 noktadan montajlı raflar sadece 600 mm. 
genişliğindeki kabinetlerde kullanılabilir

4 noktadan montajlı sabit ve 
hareketli raflar

2 noktadan montajlı 
sabit raf
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EcoLine serisi 
%50 daha az yer kaplayan 
Demonte (Flatpack) ambalajda

t Sevk şekli: Montajlı
t 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U yükseklik seçenekleri.
t 450 mm ve 600 mm derinlik,     
 450 mm derinlik için +160 mm ek gövde
t Standart ön kapı: Tek açılımlı komple cam,   
 4 mm temperli füme cam
t Koruma seviyesi: IP20
t Taşıma kapasitesi: 65 kg.
t Cihaz dikmeleri: 1,5 mm kalınlığında 3 bükümlü,
t Yan paneller: Komple metal, 1 mm
t Arka kapama: 1,5 mm kalınlığında.
t Kapı açılma yeteneği: 125°
t Kilit: “O” tipi kilit ünitesiyle kilitleme, açma 
t Yüzey: Darbe, çizilme ve toza karşı dayanıklı   
 elektrostatik boya
t Korozyon (kimyasal aşınma) direnci: ISO9227 ve   
 ASTM B 117-85
t Standartlar: Avrupa Birliği ve uluslararası standartlar;  
 ISO, IEC, EN, Gost, ROHS, UL vb.
t Renk: RAL 9005 ve RAL 7035

t Sevk şekli: Montajlı / Demonte (Flatpack)
t 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U yükseklik seçenekleri.
t 450 mm ve 600 mm derinlik,     
 450 mm derinlik için +160 mm ek gövde
t Standart ön kapı: Tek açılımlı komple cam,   
 4 mm temperli füme cam
t Koruma seviyesi: IP20
t Taşıma kapasitesi: 65 kg.
t Cihaz dikmeleri: 1,5 mm kalınlığında 3 bükümlü,
t Yan kapaklar: Komple metal, 0,8 mm
t Arka kapama: 1,5 mm kalınlığında.
t Açılabilir yan kapaklar
t Kapı açılma yeteneği: 125°
t Kilit: “O” tipi kilit ünitesiyle kilitleme, açma   
 (Ön ve yan kapaklar) 
t Yüzey: Darbe, çizilme ve toza karşı dayanıklı   
 elektrostatik boya
t Korozyon(kimyasal aşınma) direnci: ISO9227 ve   
 ASTM B 117-85
t Standartlar: Avrupa Birliği ve uluslararası standartlar;  
 ISO, IEC, EN, Gost, ROHS, UL vb.
 Renk: RAL 9005 ve RAL 7035

EcoLine+

EcoLine

TEKNİK VERİLER
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