
Guia de instalação
RPD 1657
RPD 2057
RPD 2467
RPD 3667
RPD 4467

Rack de piso 19” (16U, 20U, 24U, 36U e 44U) desmontável
Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os racks de piso desmontáveis RPD (16U, 20U, 24U, 36U e 44U) são gabinetes metálicos para 
abrigar equipamentos eletrônicos de redes, segurança e telecom. Eles foram idealizados para 
trazer praticidade, robustez e qualidade aos usuários, com o intuito maior de auxiliar no uso 
mais dinâmico e modular destes equipamentos. 

RPD 1657 / RPD 2057 

Passo 01: 
Montar fechamento superior e inferior nas 
molduras. Em seguida, montar os pés niveladores 
no conjunto (16 parafusos e 4 contra porca).

Passo 02: 
Fixar perfis horizontais nas laterais (16 parafusos).

Passo 03: 
Fixar perfis verticais nas laterais (8 parafusos).

Passo 04:
Inserir na estrutura todos os fechamentos (laterais 
e posterior).

Passo 05: 
Inserir na estrutura a porta (pino pivotado e 
dobradiça pino mola) e pino nivelador.

RPD 2467

Passo 01: 
Montar fechamento superior e inferior nas 
molduras. Em seguida, montar os pés niveladores 
no conjunto (40 parafusos e 4 contra porca).  

Passo 02: 
Fixar perfis horizontais nas laterais (16 parafusos).

Passo 03: 
Fixar perfis verticais nas laterais (8 parafusos).

Passo 04:
Inserir na estrutura todos os fechamentos (laterais 
e posterior).

Passo 05: 
Inserir na estrutura a porta (pino pivotado e 
dobradiça pino mola) e pino nivelador.



Termo de garantia
Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:
Assinatura do cliente:                      
Nº da nota fiscal:                              
Data da compra:
Modelo:                  Nº de série:                       
Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, 
que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 3 (três) meses de garantia 
legal e 9 (nove) meses de garantia contratual. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de 
partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de 
obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de 
uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A garantia não compreende vícios ocasionados por mau uso ou agentes externos. 
3. Para mais informações sobre a garantia do produto, consulte o site www.intelbras.com.br ou contate o suporte.
4. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar direta-

mente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/
bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de 
coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre 
o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de 
segunda a sexta-feira das 08 ás 20h e aos sábados das 08 ás 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

5. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro 
tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
Produzido por: Décio – Indústria Metalúrgica LTDA  – CNPJ 79.009.965/0003-67 
Distribuído no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br
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RPD 3667 / RPD 4467 

Passo 01: 
Montar fechamento superior e inferior nas 
molduras. Em seguida, montar os pés niveladores 
no conjunto (40 parafusos e 4 contra porca).

Passo 02: 
Fixar perfis horizontais nas laterais (24 parafusos).

Passo 03: 
Fixar perfis verticais nas laterais (12 parafusos).

Passo 04:
Inserir na estrutura todos os fechamentos (laterais 
e posterior).

Passo 05: 
Inserir na estrutura a porta (pino pivotado e 
dobradiça pino mola) e pino nivelador.

Para ver o vídeo de montagem completo acesse: www.intelbras.com.br ou leia o QR Code abaixo:

Para ver la guía de montaje completa, vaya a: intelbras.com/es o lea el QR Code a continuación:


