PRZEGLĄD
produktów Grupy ZPAS

solutions for connections

SOLUTIONS FOR CONNECTIONS

PRODUKTY GRUPY ZPAS
OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE · ROZWIĄZANIA DLA SERWEROWNI

Szafy, szafki oraz stojaki w standardzie 19" i 21"

Monitoring warunków klimatycznych
Systemy gaszenia

Kontrola dostępu

Data Box:
zimny/gorący korytarz

Systemy
chłodzenia

Wentylacja

WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZPAS W SKRÓCIE

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Zasilanie

Systemy okablowania strukturalnego, przełącznice i akcesoria światłowodowe
ZPAS GROUP
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W wersji nierdzewnej wykonane mogą być wszystkie skatalogowane
wyroby ZPAS. Możliwe jest również wykonawstwo produktów ze stali
nierdzewnej pod założenia klienta lub według dostarczonego projektu.

SOLUTIONS FOR CONNECTIONS

PRODUKTY GRUPY ZPAS
SZAFY ZEWNĘTRZNE

KLIMATYZACJA SZAF ZEWNĘTRZNYCH
Szafy zewnętrzne klimatyzowane za pomocą
rewersyjnej powietrznej pompy ciepła

Obudowy zalecane dla potrzeb energetyki, telekomunikacji i innych
gałęzi przemysłu, w których instalowane urządzenia muszą być
zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych.

PULPITY DYSPOZYTORSKIE I STEROWNICZE

Uniwersalne pulpity modułowe
oraz pulpity wykonywane według
indywidualnego projektu.
Oferowane także z kompletnym
wyposażeniem elektrycznym
i montażem na obiekcie.

SYNOPTYCZNE TABLICE MOZAIKOWE

Tablice mozaikowe, umożliwiające graficzne odwzorowanie
procesów technologicznych, schematów sieci gazowniczych,
elektroenergetycznych, wodociągowych itp.

SYSTEMY SKRYTEK DEPOZYTOWYCH

ZPAS W SKRÓCIE

KIOSKI MULTIMEDIALNE

Rewersyjna powietrzna pompa ciepła, w odwóżnieniu od klasycznych klimatyzatorów, może pracować w trybie chłodzenia lub grzania. Dzięki temu pozwala na
całoroczne utrzymanie zadanej temperatury i wilgotności w szafie przy niższym
zużyciu energii niż przy zastosowaniu klimatyzatora i grzałek elektrycznych.

Infokioski wraz z osprzętem
komputerowym i oprogramowaniem

Moduły skrytek z jednostką sterującą na bazie infokiosku
INFO@ZPAS.PL · WWW.ZPAS.PL

ZPAS GROUP

SOLUTIONS FOR CONNECTIONS

PRODUKTY GRUPY ZPAS
OBUDOWY PRZEMYSŁOWE

Kompaktowe,
stalowe szafki naścienne

Szafy aluminiowe
o konstrukcji szkieletowej,
skręcanej

ZPAS W SKRÓCIE

Szafy stalowe
o konstrukcji szkieletowej,
spawanej lub skręcanej

PREFABRYKACJA SZAF ENERGETYCZNYCH

SZAFY KABLOWE

Rozdzielnice niskich napięć do 3200 A, rozdzielnice napięć gwarantowanych
stałych i zmiennych, szafy krosowe, sterownicze, kablowe, przyłączeniowe,
licznikowe, zabezpieczeń, sygnalizacji, telemechaniki i inne.

Szafy aluminiowe zewnętrzne
o podwójnych ścianach ocieplanych
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