
Design og funktionalitet i særklasse! 

NEXT STEP er et helt enestående rack, som med sit design kan anvendes i alle 

miljøer. Med 4 forskellige døre, er det muligt at sætte sit helt eget præg på 

installationen.

NEXT STEP er unik idet det kan bestilles som stativ eller leveres som komplet rack. 

Leveres det som stativ kan der frit tilvælges sideplader, døre, kabelaflastninger, 

sammenbygningsbeslag og meget mere.

Kombiner med fordel vores kabelmanagement i NEXT STEP – så efterlever du alle 

normer og krav til en professionel installation. 

Smart design og gode funktioner

21 varianter 

Leveres også med ekstra bredde for kabelmanagement systemer.
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Vores passion er at sikre et perfekt 

sammenspil mellem innovative funktioner 

og et stærkt design. I NEXT STEP er dette 

lykkedes til sit fulde. 

Dørene leveres i stål eller glas, alt efter 

hvilket udtryk man vil opnå: Pladedørens 

tyngde lettes visuelt af små huller, og 

dørens matsorte farve giver en 

spændende kontrast til dørens sidestykker 

og rackets farve.

Glasdøren leveres med tonet glas – eller 

med en folie, hvor man kan skabe 

spændende transperante udtryk og 

alligevel opleve lyset fra installationerne 

uden helt at se kablerne.

En perforeret dør med bikuberhuller for 

størst mulige ventilation, tilbydes når  

ventilation er et krav.

Vælg NEXT STEP fra Cabinet System og 

kombiner markedsførende funktioner med 

innovativt design.

Passion for design

Toppladen har en skydeflange for 

kabelgennemføring. Der ud over, er 

der et knock outhul i hver side, samt ét 

i front. 

I skydeflangen er der huller for passiv 

ventilation og mulighed for at 

eftermontere 2 stk. ventilatorer.

Jordingsterminal til tilslutning 

af 6 stk. 10m2 og 1 stk. 16m2

Kabelaflastere kan monteres

i siderne og bagerst i rack. 

Kabelaflaster og kabelholder 

kan med fordel kombineres.

NEXT STEP leveres som standard 

med justerbare fødder, men kan 

også leveres med hjul eller sokkel. I 

sokkel er der knock-out huller for 

kabelgennemføring og passiv 

ventilation.

Det viste billede er med både 

sokkel og justerbare fødder.

Der anvendes 2 forskellige typer 

19” profiler i NEXT STEP. I rack 

med højde 2000, er der el-

galvaniserede profiler. I øvrige 

racks er det sorte profiler.

Begge profiler har tydelig HE-

markering, og alle kan nem 

justeres uden at skulle afmontere 

sideplader.

Smarte detaljer og gode funktioner

N
E

X
T

 S
T

E
P

 

2



Beskrivelse af komplette racks

• 19” profiler i front med tydelig HE markering, trinløs regulering i dybden og 

mulighed for regulering indefra.

• Toppladen har skydeflange for kabelgennemføring i bag og to huller forberedt  

for ventilatorer, samt knock-out huller i hver side for kabelføring. Forrest er der 

et knock-out felt for ventilation-/køling eller kabelføring.

• Dør i glas eller stål. Eksklusivt svinggreb med lås, der kan udskiftes til andre 

låsesystemer, f.eks RUKO, ASSA m.fl. Mulighed for at tilvælge 3-punkts-

lukning på døren – kombineret med sidepladernes lukning over 6 punkter, er 

der tale om et særdeles vandalsikret rack. 

• Leveres i standard som RAL 9005 (sort), med enten glasdør, glasdør med 

folie, pladedør, eller en ekstrem perforeret pladedør med bikube huller for    

størst mulige luftgennemstrømning. 

• En flytbar kabelaflaster til brug i siderne eller bagerst – flere kan tilkøbes.

• Unik metode for åbning af side- og bagplade, der kan åbnes som døre eller 

fjernes helt. Sideplader lukkes indefra og sparer omkostninger ved 

anvendelse af systemlåse.

• Justerbare fødder, kan evt. leveres med hjul eller sokkel.

• Ekstrem stabil konstruktion som kan bære høj vægt.

• Lagervare.
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Med en stativløsning i NEXT 

STEP behøver du ikke betale for 

døre, sideplader, eller andet du 

ikke skal bruge. 

1). Vælg stativ i de dimensioner du 

ønsker.

2). Vælg antal 19” profiler – skal 

der profiler i bag?

3). Ønskes der skydeflange i 

toppen? Skydeflange anvendes 

til tætning omkring kabler og til 

at lukke hullet i toppladen.

4) Skal der sokkel på? Soklen 

hæver racket 80mm fra gulv og 

kan bruges til opbevaring af 

overlængde og til at skjule 

kabling mellem 2 racks.

5). Vælg kabelmanagementsystem 

og andet tilbehør.

Vælg mellem følgende 42HE varianter: 600x600, 600x800, 800x600 

og 800x800, eller 33HE: 600x600, 600x800

Vælg det delbare stativ til ufremkommelige steder.

4 skruer løsnes og stativet er delt i 2.  

Stativ med kabelmanagement  

(BxHxD) HE Dybde Typenr. / EAN nr. Vægt Delbar

600x1536x600 33 Max. 520 49506s / 5709832 021829 65 kg Nej

600x1536x800 33 Max. 725 49507s / 5709832 021836 75 kg Nej

800x1536x600 33 Max. 520 49508s / 5709832 021843 75 kg Nej

800x1536x800 33 Max. 725 49509s / 5709832 021850 80 kg Nej 

600x2000x600 42 Max. 520 49500s / 5709832 021782 75 kg Nej

600x2000x800 42 Max. 725 49501s / 5709832 021775 80 kg Nej

800x2000x600 42 Max. 520 49502s / 5709832 021799 80 kg Nej

800x2000x800 42 Max. 725 49503s / 5709832 021805 85 kg Nej

800x2000x800 42 Max. 725 49504s / 5709832 021812 90 kg Ja
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Stativer til teknikhuse, 

fiberinstallationer m.m.
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NEXT STEP, stativ



Skema med oversigt – se også næste side for flere varianter

Jordingsterminal 95248   /   5709832 030166

Ekstra 19” til bag 40101s /   5709832 070018 

Ventilator 95056  /   5709832 065786

Ny komplet dør 40110s 40113s 40116s

95248 /  5709832 067360

73111 / 5709832 030173

95056 / 5709832 065786

40111s 40114s 40117s

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

Antal HE 33HE 33HE 33HE

Dørvalg Pladedør Glasdør Glasdør m/folie

BxHxD 600x1536x600 600x1536x600 600x1536x600

19”, max dybde 520 520 520

Vægt 65,0 kg 65,0 kg 65,0 kg

Max belastning 400 kg 400 kg 400 kg

Varenr.

EAN nr.

46161s

5709832 020440

46162s

5709832 020457

46163s

5709832 020464  

42HE 42HE 42HE

Pladedør Glasdør Glasdør m. folie

600x2000x600 600x2000x600 600x2000x600

520 520 520

75 kg 75 kg 75 kg

400 kg 400 kg 400 kg

46261s

5709832 020327

46262s

5709832 020334 

46263s

5709832 020341

Dybde 

600

Tilbehør

33HE – 600x600 42HE – 600x600
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Skema med oversigt

Jordingsterminal 95248   /   5709832 030166

Ekstra 19” til bag 40101s /   5709832 070018 

Ventilator 95056   /   5709832 065786

Ny dør, komplet 40110s 40113s 40116s

95248 /  5709832 067360

40100s / 5709832 070001

95056 / 5709832 065786

40111s 40114s 40117s

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

33HE – 600x800 42HE – 600x800

42HE 42HE 42HE

Pladedør Glasdør Glasdør m. folie

600x2000x800 600x2000x800 600x2000x800

725 725 725

105 kg 105 kg 105 kg

400 kg 400 kg 400 kg

46281s

5709832 020358

46282s

5709832 020365

46283s

5709832 020372

Antal HE 33HE 33HE 33HE

Dørvalg Pladedør Glasdør Glasdør m. folie

BxHxD 600x1536x800 600x1536x800 600x1536x800

19”, max dybde. 725 725 725

Vægt 90,0 kg 90,0 kg 90,0 kg

Max belastning 400 kg 400 kg 400 kg

Varenr.

EAN nr.

46181s

5709832 020471

46182s

5709832 020488

46183s

5709832 020495
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95248 /  5709832 067360

40100s / 5709832 070001

95056 / 5709832 065786

40112s 40115s 40118s

95248   / 5709832 067360

40110s / 5709832 070001

95056   / 5709832 065786 

40112s 40115s 40118s

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

42HE – 800x800 42HE – 800x800 delbar

42HE 42HE 42HE

Pladedør Glasdør Glasdør m. folie

800x2000x800 800x2000x800 800x2000x800

725 725 725

105 kg 105 kg 105 kg

400 kg 400 kg 400 kg

48281s

5709832 020419

48282s

5709832 020426

48283s

5709832 020433

42HE - delbar 42HE - delbar 42HE - delbar

Pladedør Glasdør Glasdør m. folie

800x2000x800 800x2000x800 800x2000x800

725 725 725

110 kg 110 kg 110 kg

400 kg 400 kg 400 kg

48284s

5709832 021867

48285s

5709832 021874

48286s

5709832 021881
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95248   /  5709832 067360

40100s / 5709832 070001

95056   / 5709832 065786

40112s 40115s 40118s

42HE – 800x600

42HE 42HE 42HE

Pladedør Glasdør Glasdør m. folie

800x2000x600 800x2000x600 800x2000x600

520 520 520

90 kg 90 kg 90 kg

400 kg 400 kg 400 kg

48261s

5709832 020389

48262s

5709832 020396

48263s

5709832 020402

Skema med oversigt
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19” profiler 19” profiler kan justeres trinløst og er tydelig afmærket med HE-markering. 19” profilen er stærk med flere buk og leveres i el-

galvaniserede stål.

Farve Sort RAL 9005

Dør / greb / lås Leveres efter ønske med enten pladedør, glasdør eller glasdør med folie. Alle døre kan åbnes 120 grader.

Som standard leveres rackene med svinggreb, hvori der er lås monteret. Ønskes standard svingrebet udskiftet til et svingreb 

forberedt for RUKO, skal lås type 81022 bestilles. Ved bestilling af lås hertil oplyses RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet,

dråbeformet.

Dørene er venstrehængslet og kan som specialvare leveres for højrehængsling. Det er ligeledes muligt at efterbestille døre 

med 3 punktslås.

Side- og bagplade Side- og bagplade kan åbnes som døre eller let løftes af. Stor rød låsepal på indersiden holder sidepladen låst. 

Ventilation / ventilator / IP tætning Der er mulighed for eftermontering af 2 ventilatorer i top. 

NEXT STEP har ventilationsmuligheder med huller for passiv ventilation i toppladen. Skabet er IP20 tæt.

Max belastning / Alle NEXT STEP varianter kan belastes med max. 600 kg. 

Kabelaflastning Der medfølger 1 stk. kabelaflaster, monteret øverst i bag. Der kan efterbestilles ekstra kabelaflastere og der er mulighed for 

montage af op til 3 stk. i hver side og i bag.

Kabelgennemføring I toppladen er der kabelgennemføring i både siderne, front og i bag. Kabelgennemføringen bagerst er en justerbar 

skydeflange med skum, som lukker tæt til kablerne. Maksimal åbning er 400x400mm.

I siderne og i front, er der knock out huller. Hullerne i siden er hver 470x85mm (dybde 600) og 670x85mm (dybde 800), og 

front og bag er 350x85mm. 

Bundpladen er den samme som toppladen, dog er der et åbent 400x400mm hul.

Jording NEXT STEP efterlever kravene i Norm 50 310 og er godkendt med en effektiv stelforbindelse imellem rackets dele, der ikke 

overstiger en modstand på 0,1 ohm. Eventuelle ledninger for at skabe stelforbindelse medfølger som standard. 

Der er central jordingsstag i bundpladen, men vi anbefaler at tilkøbe vores jordingsterminal type 95248 (se under tilbehør). 

Jordingsterminalen kan monteres bagerst ved kabelgennemføringen i top og bund.

Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde Se skema på forrige side for oplysninger

Cabinet System A/S, salg@cabinetsystem.dk, 7027 3626 

Specifikationer og funktioner gældende for alle NEXT STEP varianter.
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Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19” racks og udendørsskabe. 

Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan 

virksomheden levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. 

Cabinet System leverer desuden løsninger til serverumsindretning, powerpaneler, 

køleenheder og mange former for kundetilpassede løsninger. 

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste 

løsning.

Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

Kontakt.

Cabinet System A/S

Platanvænget 14

8990 Fårup

Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel:      +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk

Kontakt os endelig….


