
 

  

       

  Topkwaliteit met een scherpe prijs 

De concurrentie op de markt vereist       
rendabele producten die de juiste                        
oplossing leveren.                                                   
RD-NetCom introduceert daarom de                 
zeer scherp geprijsde 3210 range 19’’  
kasten van USystems. 

USystems 19’’ kast voor: 
 
 Netwerkhardware en bekabeling 
 Serverkast 
 19’’ elektronische apparatuur 
 Communicatiesystemen 
 IT systemen 
 Audio toepassingen 
 Batterij systemen tot 750kg. 
 

Voordelen: 
 
 Afsluitbare geventileerde glazen deur 

(Trimsert™) 
 Standaard geassembleerd of als bouwpakket 
 Volledig verstelbare 19’’ profielen voor en    

achterzijde 
 Verkrijgbaar in 2 dieptes, 60 cm of 80 cm 
 Afsluitbare zijpanelen die er makkelijk uit te   

tillen zijn 
 Verwisselbare dakpanelen 
 Verkrijgbaar in 5 hoogtes 

De kasten zijn ontworpen om gebruikers 
een praktische en een zeer veelzijdige 
kast aan te bieden die aan de behoeften 
van de meest veeleisende toepassingen 
voldoet. 



Naast  de  algemene  eigenschappen, zoals  verstelbare  19 inch  profielen  en  afsluitbare  zijpanelen  zijn de USystems      
kasten standaard uitgerust met een glazen Trimsert™ voordeur. Deze deuren zijn niet verlijmd maar door een USystems 
patent vastgezet glas concept beschadigen de deuren niet en laten deze ook niet meer los tijdens transport.               
 
De geventileerde Trimsert™ glazen deur aan de voorzijde zorgt voor verbeterde en optimale thermische eigenschappen                      
en een USystems kast heeft een ‘’open frame’’ ontwerp met aan de onderzijde verstelbare poten. 
 
Bovendien heeft de USystems productenrange een eigentijds ontwerp dat voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor jaren  
lang gebruik. 
 
En het mooiste van dit alles is dat u nergens anders een voordeliger product vindt met deze kwaliteitsverhouding.  

RD-NetCom B.V. Druk– en zetfouten voorbehouden.  

De zijpanelen van 
een USystems kast 
zijn afsluitbaar en u 
kunt de zijpanelen   
er ook makkelijk uit  
tillen.  

USystems kasten zijn 
standaard uitgerust met 
een Trimsert™ glazen 
voordeur. Er zijn ook 
andere mogelijkheden 
zoals een massief     
stalen deur of een     
geventileerde stalen 
deur. 

Een kast van        
USystems heeft een 
zeer stevige                   
constructie.                      
Het frame kan wel 
tot 750 kilo aan gelijk 
verdeeld gewicht  
dragen. 

Een ruime keuze aan 
bijbehorende                    
accessoires voor de 
USystems 3210              
kasten is beschikbaar. 
Zoals bijvoorbeeld 
inbouwventilatoren 
voor in het dakpaneel 
van de kast. 

Vaste planken, 
telescopische 
planken,                     
Cantilever plan-
ken, vaste plinten, 
pootjes en wielen, 
genoeg keuze om 
aan uw wens te 
voldoen. 

Standaard kast specificaties 
 

 1 x Afsluitbare geventileerde glazen voordeur 
(Trimsert™) 

 

 1 x Afsluitbare stalen achterdeur 
 

 2 x Afsluitbare zijpanelen 
 

 1 x Geventileerd dakpaneel 
 

 Montage stijlen voor en achter 
 

 4 x 19'' Profielen voor en achter 
 

 Hoogtes: 24HE, 27-30HE, 39HE, 42HE of 48HE  
 

 4 x Transport wielen 
 

Erkende Dealer 
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                RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van USystems. 
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