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Rigtigt tilbehør fuldender din installation

Powerpaneler:

Trenden er at powerpaneler får flere 

muligheder for aflæsning, enten på 

panelet eller over IP adresse 

(monitored løsninger) – eller den 

mere avancerede mulighed for flere 

typer aflæsninger og funktioner, 

f.eks tænd/sluk. (managed 

løsninger).

Kabel management:

Værdiforøg din installation med 

kontrol, sikkerhed og orden. Med 

management systemer får du 

overblik og strukturerede 

installationer.

Vælg et system for håndtering af 

kabler og med tanke for overlængde 

på kablerne. 

Andet tilbehør:

Anvend tilbehør som løser dit 

behov. Brug blindplader, hylder, hjul 

m.m. helt efter dit eget ønske til din 

installation. 



Kabelmanagement 

Værdiforøg din installation 

med kontrol, sikkerhed og 

orden. Med management 

systemer får du overblik og 

strukturerede installationer.

Vores løsninger hjælper dig 

med at aflaste kablerne 

korrekt og føre dem rundt i 

racket. Se de næste sider og 

få inspiration til den løsning 

du søger.

Gode løsninger til både vertikal- og horisontal føring af kabler, samt aflastning og håndtering af overlængde. 
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Finger management - system 

helt uden skarpe kanter. Unik til 

kontrol af kabler og håndtering af 

overlængde.  Spændes op ved 

siden af 19” profilerne og kan frit 

justeres i dybden. Leveres med 

klik-låg og 2 stk spoolsrør.

42HE, Dybde=100mm (fingre), 

totaldybde=180mm.

95319

5709832 067698

Vertikal kabel management

Smart stålbakke med låg. 

Anvendes til vertikal aflastning 

af kabler. 

Der er huller i bakken til kabler 

der skal passere i dybden af 

racket. 

1 sæt består af en til hver side.

42HE / 100x100mm

95107

5709832 046174

Kabelbakke, 150mm til vertikal 

aflastning. God at aflaste i.

Bakken monteres i sporet hvor 

19” profilerne monteres og 

bakken sidder ude ved 

sidepladen og vender ind mod 

rack.

42HE / 150x50

95445

5709832 068176 

Horisontal fingermanagement.

19” / 2HE. Fingerdybde=45mm 

og totaldybde=90mm.

95320

5709832 067704 

Kabelmanagement                  vælg mellem 4 forskellige vertikal kabelmanagement systemer

3

Her er 4 forskellige vertikale løsningsforslag. Fælles er at kablerne føres vertikalt i bakken og føres ud, der hvor kablet skal monteres. Fingermanagement er den professionelle løsning, der med bløde kanter skåner kablerne. Vertikal 

kabel management bakken er økonomisk og praktisk løsning. Kabelbakken er med sine 150mm beregnet for sidemontage. Sidst er der pladen med spoolsrør, som er til håndtering af overlængde.

Overlængdemodul med 5 stk. 

spoolsrør. Der kan efterbestilles 

ekstra spoolsrør. Pladen kan 

monteres med i alt 8 stk. og kan

justeres uafhængig af 19” 

profilerne.

Spoolsrør L=200mm.

95318

5709832 067674

1 stk. spoolsrør.

Spoolsrør L=200mm.

95303

5709832 067681
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Beslag til LODRET kabelføring

Beslag til montering imellem 19” profilerne.

Med denne løsning kan man aflaste korrekt med en 

passende afstand ned imellem 19” profilerne. Beslaget er 

lavet så det stikker 60mm ud fra profilerne og giver 

mulighed holde kabelføringen lidt væk fra de øvrige 

installationer i 19” profilerne.

I racks med bredde 600 og hvor de vertikale management 

systemer ikke kan monteres, er denne løsning særlig god.

Kan anvendes i alle gulvracks fra Cabinet System – også 

uden at skulle ændre på placering af standard 

indstillingerne på 19” profilerne. 

Beskrivelse 19” vertikal kabelaflaster

Dimensioner 19” mål, 1 HE

Typenr. /

EAN nr. 

95446

5709832 068183

Beskrivelse 0HE kabelaflaster

Dimensioner 1 HE, B=

Typenr. /

EAN nr. 

95447

5709832 068190

Denne aflaster er til placering imellem 19” profilen og 

ud mod sidepladen. Den kan monteres under andet 

tilbehør i 19” profilen og optager derfor ikke plads.

Ved at placere nogle af disse jævnt fordelt i højden, 

så får man et godt udgangspunkt for vertikal 

aflastning.

Man kan på dette beslag montere plastbøjle type 

95288 (1HE plastbøjle), eller plastbøjle 0HE, type 

95364.

Smart 0HE kabelbøjle. Kan monteres bag andet 

udstyr og fylder dermed ikke nogen højdeenheder.

Der er 2 metal beslag med i emballagen, så bøjlen 

kan vinkles efter ønske.

Beskrivelse 0HE kabelholder. 

(pose med 10 stk).

Dimensioner 1HE, bøjle= BxD, 90x80mm.

Typenr. /

EAN nr. 

95364

5709832 067964
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VANDRET kabelføring

Kabelholder med quick-lock funktion. Kan monteres i 

19” hullerne, eller huller i siden af 19” profiler. Drej 

kabelholderen en halv omgang og den sidder fast. 

Beskrivelse Kabelholder med quick-lock

funktion (pose med 25 stk).

Dimensioner D=80mm, 1 HE

Typenr. /

EAN nr. 

95288

5709832 050208

Beskrivelse Patchkabelpanel med 5 stk. 

kabelholdere

Dimensioner 19” mål, 1 HE. 

Fingerdybde=70mm.

Typenr. /

EAN nr. 

95378

5709832 068022

Patchkabelpanel til horisontal kabelaflastning. 

Et ”must” i ethvert rack.

Smart 0HE kabelbøjle. Kan monteres bag andet 

udstyr og fylder dermed ikke nogen højdeenheder.

Der er 2 metal beslag med i emballagen, så bøjlen 

kan vinkles efter ønske.

Beskrivelse 0HE kabelholder. 

(pose med 10 stk).

Dimensioner 1HE, bøjle= BxD, 90x80mm.

Typenr. /

EAN nr. 

95364

5709832 067964
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Input 10A Dansk stikprop på 2m 

ledning

Output 8x230V, DK-variant, med 

glimlampe

Type panel Basic 

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95037

5709832 065380

Basic 

Input 16A, Schuko stikprop på 2m 

ledning

Output 8x230V, Schuco-variant med

glimlampe

Type panel Basic 

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95220

5709832 010403

Basic 

Powerpaneler til 19” opspænding

Input 16A, CEE-stikprop på 2,8m 

ledning

Output 8x230V, Schuco-variant med

glimlampe

Type panel Basic 

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95328

5709832 067827

Basic Basic

Input 10A ,dansk EDB-stikprop med 2m 

ledning

Output 8x230V, dansk EDB-variant  med 

glimlampe

Type panel Basic

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95040

5709832 065427
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Input 10A, Dansk stikprop på 3m ledning

Output 12xC13

Type panel Basic 

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95223

5709832 010434

Basic 

Input 16A, blå CEE-stik på 3m ledning

Output 12xC13

Type panel Basic 

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95251

5709832 010533

Basic 
Basic

Input 16A,Schuko-variant med  2m 

ledning

Output 12xC13

Type panel Basic

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95224

5709832 010441

Powerpaneler til 19” opspænding
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Vidste du at din sikring slår fra, når du belaster din fase med 

mere end 16A? Dette smarte panel hjælper dig med at 

holde øje, så ulykken ikke sker. 

Input 16A blå CEE-stik på 3m ledning

Output 9xC13  m. digital amperemeter

Type panel Basic – visuel aflæsning

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95225

5709832 010458

Basic 

Input 10A,dansk stikprop på 3m ledning

Output 7x230V, DK-variant m. 

transientbeskyttelse

Type panel Basic – transientbeskyttelse

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95217

5709832 050034

Basic Basic

Transienter i strømmen er hvert år skyld i mange nedbrud 

og ødelæggelser.

Forøg din chance for at din installation er transientfri med 

dette panel. 

Input 16A,Schuko stikprop på 3m ledning

Output 6x230V, Schuko m. 

transientbeskyttelse

Type panel Basic – transientbeskyttelse

Antal faser 1 faset

Længde 19” mål

Typenr. /

EAN nr. 

95252

5709832 010526

Transienter i strømmen er hvert år skyld i mange nedbrud 

og ødelæggelser.

Forøg din chance for at din installation er transientfri med 

dette panel. 

Powerpaneler til 19” opspænding
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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….


