
C+P SZAFY DO ŁADOWANIA  
AKUMULATORÓW

W WERSJI BASIC I COMFORT



SZAFA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

BAS I C
	■ Wymiary: 1950 × 930 × 500 mm

	■ 3 półki demontowalne, ocynkowane

	■ 1 półka z gniazdami elektrycznymi, zamontowana na stałe, 
uziemiona (w formie niecki z listwą zasilającą na 5 gniazdek)

	■ 1 dodatkowa półka z gniazdami elektrycznymi, zamawiana 
wyłącznie wraz z szafą

	■ Możliwe zamówienie dodatkowych półek demontowalnych

SZAFA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

COMFORT
	■ Wymiary: 1950 × 930 × 500 mm

	■ Z wentylatorem sterowanym temperaturą

	■ 1 półka demontowalna, ocynkowana

	■ 3 półki z gniazdami elektrycznymi, zamontowane na stałe, uzie-
mione (każda w formie niecki z listwą zasilającą na 5 gniazdek 
= 15 gniazdek)

	■ Centralna listwa nadrzędna z przyłączem wentylatora, 
wyłącznikiem różnicowoprądowym, wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym i 3 przyłączami do listew gniazdowych

8921-05E1 
z drzwiami w całości wykonanymi z blachy

8921-055E1 
z drzwiami z okienkiem

8921-05E3 
z drzwiami w całości wykonanymi z blachy

8921-055E3 
z drzwiami z okienkiem



Wentylator sterowany temperaturą i 
centralna listwa nadrzędna w szafie 
COMFORT

Opatentowany mechanizm: Aby zamknąć drzwi, wystarczy je docisnąć. 
Łatwa obsługa nawet w rękawicach. Także jako zamek na PIN i  
transponder RFID!

INNOWACYJNA PÓŁKA Z GNIAZDA-
MI ELEKTRYCZNYMI FIRMY C+P
Przemyślana technika do bardzo łatwego 
użytku

	■ Schowek ukryty w niecce na zasilacze i kable 
zasilające ładowarek = większy porządek

	■ Więcej miejsca i lepsza organizacja na powierzchni

	■ Montaż i pozycjonowanie listwy zasilającej (mocowa-
nej na stałe do podłogi)

	■ Perforowana niecka przeciwdziałająca narastaniu 
temperatury wewnątrz

	■ Wersja ocynkowana

	■ Inne warianty wtyczek dostępne na zamówienie

SZAFY C+P DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW TO:

	■ Solidna stalowa konstrukcja z wysokiej jakości wypalaną powłoką

	■ Drzwi na zawiasach zewnętrznych, kąt otwarcia drzwi 180°

	■ Opcjonalnie drzwi w całości wykonane z blachy lub z okienkami ze szkła akrylowego o grubości 3 mm, przykręcanymi i  
łatwymi do wymiany

	■ 3-ryglowy zamek w klamce Ergo-Lock 4.0 z 2 kluczami i opatentowanym mechanizmem: Aby zamknąć drzwi,  
wystarczy je docisnąć!

	■ Duża elastyczność w konfigurowaniu układu półek: Możliwość przestawiania w rastrze co 15 mm

	■ Specjalna półka z gniazdami elektrycznymi, montowana na stałe, z wbudowaną listwą zasilającą, wprowadzająca większy 
porządek w szafie

	■ Perforowana ściana tylna zapewniająca optymalną wentylację, wersja Comfort z wentylatorem

	■ Możliwość rozbudowy o elementy wyposażenia wewnętrznego C + P, np. blok szuflad (zob. informacje na odwrocie strony)

	■ Do każdej szafy przewód zasilający Schuko o długości 3 m, 230 V

Wszystkie szafy spełniają wymagania:  dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE  •  dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE  •  dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Wszystkie szafy z oznakowaniem CE



C+P SZAFY DO ŁADOWANIA  
AKUMULATORÓW

W WERSJI BASIC I COMFORT

AKCESORIA I ZAMKI

Klasyfikacje szuflad

Skrzynie z tworzywa sztucznego na 
drobne rzeczy, wysokość 63 mm

Skrzynie: 4× 162 × 108 m
8× 108 × 108 mm
16× 54 × 54 mm

16× 108 × 54 mm

Nr zamówienia: 8921-5713

Klasyfikacje szuflad

ocynkowane przegródki, 
wysokość ok. 68 mm

Przegrody: 2× 134×420 mm
12×95×110/199 mm

Nr zamówienia: 8921-5718

(regulowane na głębokość)

Mata z pianki gumowej

do ułożenia w szufladzie

Nr zamówienia: 8921-701

Dodatkowa półka z gniazdami 
elektrycznymi

tylko do szafy BASIC, tylko jedna 
dodatkowa półka zamawiana 
razem z szafą (bez możliwości 
późniejszego montażu), w zesta-
wie z przewodem zasilającym.

Nr zamówienia 8921-80E1

Blok szuflad – na dole

z 3 szufladami całkowicie wysu-
wanymi, o nośności 50 kg każda.

z szynami teleskopowymi

Nr zamówienia: 8921-5702

Mata gumowa żłobkowana

do zamocowania na półce 
z gniazdami elektrycznymi, 
do samodzielnego montażu, 
w zestawie z naklejanymi 
paskami

Nr zamówienia: 8921-703

Wybór koloru
Wiele kolorów i bezpłatnych kombinacji 
kolorów w koncepcji kolorystycznej C+P

Ergo-Lock 4.0

Zamek zamykany w systemie jednego klucza Zamek na PIN Zamek na transponder RFID

Nr zamówienia 8900-7211 Nr zamówienia 8900-750 Nr zamówienia 8900-740

C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG 

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Niemcy 

tel.: +496465919-888 · faks: +496465919-555 

info@cp.de · www.cp.de · 01.01.2022

C+P – pionierzy w kwestiach zrównoważonego  

rozwoju i jakości!
Nasz system zarządzania jakością, środowiskiem i energią ma 
certyfikat zgodności z normami ISO 9001, 14001 i 50001 
przyznany przez DMSZ (Niemieckie Towarzystwo Certyfikacji 
Systemów Zarządzania). 


