
Jak dobrać obudowy do urządzeń elektronicznych,
tak aby odpowiadały naszym potrzebom? BOPLA
znalazła odpowiedź na to pytanie, a brzmi ono
Alubos. Linia obudów składających się z
aluminiowych profili pozwala nam na konfigurację
produktu na podstawie kilku elementów. 

5 wariantów profili

9 przekrojów profili

Długość profilu może być przygotowana pod zamówienie

Dobre ekranowanie EMC

5 różnych kolorów uszczelek

Szeroka gama akcesoriów

Dobre odprowadzanie ciepła w połączeniu z IP 65

ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO BIZNESU

EX-CON Polska Spółka z o.o.
ul.Braniborska 58-68
53-680 Wrocław
+48 71 79 470 47

www.ex-con.pl

BOPLA Alubos
Uniwersalna obudowa z profili aluminiowych

Co wyróżnia Alubos na tle innych obudów:

Charakterystyka produktu:

Kolor

Klasa ochrony

Materiał obudowy

Czarny, podobny do RAL 9005; specjalne kolory na zamówienie

ABP, ABPH: do IP 65 / DIN EN 60529; ABPU: IP 40 / DIN EN 60529

Profile wytłaczane: malowanie proszkowe Al Mg Si 0,5; pokrywa odlewana ciśnieniowo:

GB Al Si 12, malowana proszkowo; uszczelka: TPE; szczegóły patrz Informacje

techniczne

Dostępne są różne opcjonalne akcesoria,

takie jak ochrona przed uderzeniami, uchwyty

ścienne, podnoszenie i standardowe wsporniki.
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Elastyczne warianty długości profili zamkniętych

(ABP), podzielonych poziomo (ABPH),

podzielonych poziomo z radiatorem (ABPH K)

lub otwartych z jednej strony (ABPU)

zapewniają odpowiednią obudowę do każdego

zastosowania.

Wpuszczane boki profili są przystosowane do

montażu klawiatur membranowych. Boczne

powierzchnie są ergonomicznie

zaprojektowane.

Dobra ochrona EMC dzięki powierzchniom

kontaktowym, które stykają się z pokrywą  oraz

profilem. Uszczelki EMC są dostępne, jeśli

wymagana jest większa ochrona przed polem

elektromagnetycznym.

ABD - osłona końcowa z zagłębionym

obszarem do montażu przednich membran lub

klawiatur membranowych

ABM… AL - pokrywa montażowa z zagłębioną
powierzchnią montażową. Aby uzyskać stopień
ochrony IP 65, można założyć aluminiową
nasadkę z uszczelką.
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ABM… IR - pokrywa montażowa z zagłębioną
powierzchnią montażową. Aby uzyskać stopień
ochrony IP 65, można założyć plastikową
nasadkę przepuszczającą podczerwień.

ABM… SAL - Pokrywa montażowa z odchylaną
klapą aluminiową, IP 65

DI ... - do wszystkich pokrywek / dekielków

dołączona jest czarna uszczelka. Dostępne są
również kolorowe uszczelki i uszczelnienie EMC

lub UL 94 V0.

Przykłady zastosowania:


