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 Szafki na komputer z monitorem dotykowym  

• Przemysłowe szafki na komputer z monitorem dotykowym, zabezpieczające sprzęt komputerowy przed 
niekorzystnymi warunkami pracy oraz dostępem osób nieuprawnionych 

• Stosowane w halach produkcyjnych, warsztatach oraz magazynach 

• Szafy wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1,0mm 

• Korpus i drzwi malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Obudowa na monitor dotykowy LCD 17" lub 19" 

• Mocowanie monitora zgodnie z VESA (75 x 75mm i 100 x 100mm ) 

• Obudowa monitora z regulacją kąta pochylenia 

• Komora dolna oraz komora na monitor zamykane na klucz 

• Klawiatura zabezpieczona pokrywą (nie zamykaną na klucz) 

• Stopień ochrony IP10 

• Filtry przeciwpyłowe w komorze dolnej oraz komorze monitora (standard) 

• Wyposażenie standardowe obejmuje wentylator z listwą rozgałęźną i instalacją elektryczną 

• Oferowane przez PRYMAT szafki na komputer produkowane są zgodne z normą zapewnienia jakości ISO9001 

 

• Wymiary zewnętrzne (gabarytowe) 

 
wersja z podporami 

 
wersja kotwiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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• Wymiary wewnętrzne (użytkowe) • Regulacja położenia monitor 

 

 
 

 
 

 

• Szczegóły konstrukcji szafy na komputer z monitorem dotykowym 

• Instalacja elektryczna • Obudowa monitora   • Pokrywa klawiatury 

  
 

 

• Wnętrze szafki komputerowej 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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• Poświadczenia i normy  

•  Produkt polski 
• Producent 

•  Normy  

 

 
 
 

 
 
  

 

 

• Kolorystyka szafki na komputer 

• Korpus, Drzwi, Obudowa monitora                          

                   
Szary jasny RAL7035      

 

 

 Szafka komputerowa na monitor dotykowy 
 

 

 

Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.): · 1600 x650 x450mm 

Wielkość monitora: LCD 17" lub 19" 

Wymiary okna monitora (wys. x szer.) 306h x 380mm 

Wymiary komory górnej wys. x szer. x głęb.) 330h x 400 x 85mm 

• regulacja kąta pochylenia obudowy monitora  • komory szafy zamykane na klucz  •  filtry przeciwpyłowe w 
górnej i dolnej komorze szafy  • klawiatura zewnętrzna zabezpieczona pokrywą 

Szafka jest standardowo wyposażona w zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator) 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
http://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL7035(1).jpg
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Korpus szafki wymaga kotwienia do posadzki 

Ciężar 48,0 kg 

Kod produktu 20-35-31 

 

 Szafka komputerowa na monitor dotykowy, z podporami 
 

 

 

Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.): ·1600 x695 x592mm  

Wielkość monitora: LCD 17" lub 19" 

Wymiary okna monitora (wys. x szer.) 306h x 380mm 

• regulacja kąta pochylenia obudowy monitora  • komory szafy zamykane na klucz  •  filtry przeciwpyłowe w 
górnej i dolnej komorze szafy  • klawiatura zewnętrzna zabezpieczona pokrywą 

Szafka jest standardowo wyposażona w zestaw instalacji elektrycznej (listwa rozgałęźna, wentylator) 

Korpus z podporami, nie wymaga kotwienia do posadzki 

Ciężar 50,0 kg 

Kod produktu 20-35-28 

 

 
 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 
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