
SERVERSKÅP

SSKS 

Kabelgenomföring tak Ställbar 19"-profil Tippskydd

Skåpserien SSKS är konstruerad för inbyggnad av 19" eller fri-
stående serverenheter UPS eller liknande utrustning. Skåpsserien
är konstruerad för största möjliga flexibilitet avseende storlek
och tillbehör och ger stora möjligheter för en rymlig installation.
Programmet är som standard försett med genomströmnings-
ventilation i dörrar. Skåpet kan med tillbehörsprogrammet byggas
om till 23- eller 27-tums om så erfodras. Djupet 900/1100 mm ger
generöst utrymme framför och bakom monterad utrustning. 
En skåpsserie som passar utmärkt i kontorsmiljö eller i datarum.

Skåp
Ett mycket stabilt golvskåp tillverkat med ett ramverk av aluminiumprofiler.
Sammanfogningen av ramverket sker med hjälp av skruvförband och nitning vilket gör det
mycket stabilt. Jordanslutning finns på ramverk, i dörr och sidopaneler. Skåpet är struktur-
pulverlackerat i färgen ENOC System-svart.  

Dörr
Skåpen levereras med ventilerad dörr fram som standard. Dörren kan öppnas 190 grader.
Dörren är tillverkad i perforerad stålplåt för maximal ventilation och med gångjärn av glas-
fiberförstärkt plast. Dörren kan fås vänsterhängd genom att man hänger om dörren samt 
att låset roteras 180 grader. Tillbehörsdörr typ GD kan monteras. Standardlås är LS 65 med
spanjolett.

Sidopaneler
Öppningsbara sidopanelerna, tillverkade av 1,0 mm stålplåt. Lås av typ LS 20-B.

Tak
Skåpet levereras med delade takplåtar, antalet varierar med djupet på skåpet. En takplåt har
en integrerad kabelgenomföring med skumplasttätning, övriga är vid leveransen täckplåtar
som kan bytas ut mot fläktpaket eller ventilationsplåtar.

Botten
Skåpet levereras utan bottenplåtar men med möjlighet att montera sådana som tillbehör.
Antalet bottenplåtar varierar med djupet. Ställbar fot SF eller hjul DH kan monteras.

19 tum 
Skåpet har två par i djupled ställbara 19-tums profiler i förzinkad stålplåt samt ett par stöd-
profiler monterade centralt i skåpet. Profilerna är monterade ca 120 mm in i skåpet från 
vardera sida och justerbara i steg i hela skåpsdjupet. Ytterligare två stödprofiler finns 
monterade mitt i skåpet. Extra profiler kan monteras.

Bakpanel
Skåpen levereras med ventilerad dörr bak som standard. Dörren kan öppnas 190 grader.
Dörren är tillverkad i perforerad stålplåt för maximal ventilation och med gångjärn av glas-
fiberförstärkt plast. Dörren kan fås vänsterhängd genom att man hänger om dörren samt 
att låset roteras 180 grader. Tillbehörsdörr typ GD kan monteras. Standardlås är LS 65 med
spanjolett.

Sockel 
Skåpet levereras med 100 mm sockel.

Leveransomfattning
Skåpet levereras komplett med två par 19-tums profiler samt två stödprofiler monterade
centralt. I leveransen ingår kabelgenomföring med tätning i tak, låsbar framdörr, låsbara sid-
opaneler, låsbar dörr bak. Två nycklar levereras till varje låsenhet.

Tippskydd
Tippskydd TSK finns som tillbehör och rekommenderas av säkerhetsskäl om tung utrustning
på gejder monteras och skåpet ej kan förankras med fästbultar i golvet.
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Kat. nr Art. nr Dimensioner HE Inv. max
BxDxH (mm) djup (mm)

SSKS 6921 50951 600x900x2100 42 885
SSKS 8921 50953 800x900x2100 42 885
SSKS 61121 50957 600x1100x2100 42 1085
SSKS 81121 50959 800x1100x2100 42 1085

S E R V E R S K Å P S S K S

Kat. nr Art. nr Dimensioner 
TSK 60-S 50963 600 bredd
TSK 80-S 50964 800 bredd

T I P P S K Y D D T S K

Max belastning avser statiskt belastning med jämn fördelning på 6 PR-profiler och på
ett plant underlag.

Kat. nr A B C D E Vikt (kg) Inv. max Max
djup (mm) bel. (kg)

6921 600 900 2100 1885 492 98 885 500
8921 800 900 2100 1885 692 104 885 500
61121 600 1100 2100 1885 492 109 1085 500
81121 800 1100 2100 1885 692 116 1085 500

Invändigt maxdjup defineras som måttet mellan dörr och bakstycke.

F är lika med inbyggnadsmått 19"/451 mm
och 27"/653 mm.


