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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. 
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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
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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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Jordingsterminaler og jordingsbars

Til anvendelse i gulv- og vægrack

Alle racks fra Cabinet System efterlever kravene i 

Norm 50 310 og vi kan verificere at alle racks er 

testet og godkendt med en effektiv stelforbindelse 

imellem rackets dele, der ikke overstiger en 

modstand på 0,1 ohm. 

Det betyder at alle racks fra Cabinet System 

leveres med enten ledende dele, eller ledninger 

imellem delene, som sikrer korrekt stelforbindelse. 

Disse løsninger medfølger som standard. Det er 

derfor ikke nødvendigt at tilkøbe eventuelle stel- / 

jordingsledninger for at sikre forbindelse imellem 

delene. 

I alle racks er der anvist et central jordingspunkt 

for tilslutning af jording / potentialudligning. 

Udførelsen heraf kan variere og er primært tiltænkt 

tilslutning af et eller få ledninger. Ønsker man at 

tilslutte flere ledninger, f.eks fra komponenter i 

racket, kan man med fordel tilkøbe de på følgende 

sider anviste produkter. For at installatøren kan 

efterleve sine normkrav til en korrekt installation, 

kan det i nogen tilfælde være nødvendigt at 

tilkøbe ekstra jordingsterminaler eller jordingsbars.Forbind ledninger fra komponenterne i racket med 

husets centrale jording.
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Beskrivelse Jordklemme med 6 terminaler for 

10mm2 og 1 terminal for 16mm2

Typenr. /

EAN nr. 

95248    

5709832 067360

Jordingsklemmen monteres med 2 skruer. I racks fra Cabinet 

System er der forberedt indtil flere placeringer, hvor terminalen kan 

placeres. Der kan med fordel placeres flere i samme racks. 

I racks fra Cabinet System er der flere 

positioner for montage af 

jordingsterminalen – og der kan med 

fordel monteres flere i samme rack.

Hurtig og billig løsning

Racks fra Cabinet System har flere positioner for 

jordingsterminaler, både i front og bag, eller placeringer 

vertikalt. Det viste eksempel er kun en af mange varianter.
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Beskrivelse 19” jordingsbar med 10 stk 2,5-25mm2 

og 1 stk 16-95mm2. Fylder 1HE.

Dimensioner Ca. 500x40mm

Typenr. /

EAN nr. 

95427

5709832 068039

Smart 19" opspændt jordingsbar. Kan vendes efter behov , eller 

efter kablernes retning.

De 10+1 klemmer kan placeres efter eget ønske på baren.

Meget praktisk og solid løsning. Placeres med fordel i top, eller 

bund, hvor jordingskablerne kan samles på ét centralt sted

Beskrivelse Pose med ekstra terminaler:

10 stk 2,5-25mm2 og 1 stk 16-95mm2. 

Typenr. /

EAN nr. 

95443

5709832 068152

Kan anvendes i alle 19” racks.

Fylder kun 1HE

Stor og solid konstruktion
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Beskrivelse Jordingsbar til 42HE rack, med 10 stk

2,5-25mm2 og 1 stk 16-95mm2.

Dimensioner Ca. 1800x40mm

Typenr. /

EAN nr. 

95442

5709832 068145

Den vertikale jordingsbar passer til alle 42HE racks fra Cabinet 

System. Monteres let i rack i aflastningsskinnen for 19” profiler. Kan 

placeres trinløs i henholdsvis front og bag..

De 10+1 klemmer kan placeres efter eget ønske på baren.

Meget praktisk og solid løsning. 

Kan anvendes i alle 19” racks.

Monteres let  i 19” spor i top og bund

Stor og solid konstruktion
Beskrivelse Pose med ekstra terminaler: 

10 stk 2,5-25mm2 og 1 stk 16-95mm2.

Typenr. /

EAN nr. 

95443

5709832 068152
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Beskrivelse Frontopspændt 19” hylde i 1, 2 og 

3HE. Fås i sort og grå.

Typenr. /

EAN nr. 

Sort, 1HE, D=250, max. 10 kg 

95180             5709832 066609

Typenr. /

EAN nr. 

Sort, 2 HE, D=300, max. 20 kg.                             

95181             5709832 066615

Typenr. /

EAN nr. 

Sort, 3 HE, D=400, max. 30 kg.                             

95182             5709832 066622

Smart buy 

Vores mest solgte hylder. Passer i alle racks, enkle og 

funktionelle.

Beskrivelse 19” hylde, frontopspændt med 

perforering. Fås i sort og grå.

Typenr. /

EAN nr. 

Sort: 2HE, D=300,  max. 40 kg.                              

95183             5709832 066639

Typenr. /

EAN nr.

Sort: 3HE, D=400, max. 40 kg.                              

95191             5709832 075006

Ventilation i hylden sørger for at luften kan passere gennem 

hylden og at hylden ikke danner ”hotspots” i dit rack.

Beskrivelse 19” frontopspændt hylde, med 28cm 

udtræk. Fås i sort og grå.

Typenr. /

EAN nr. 

Sort, 2 HE, D=400, max. 40 kg,     

95264             5709832 068206 

Udnyt muligheden for at kunne trække hylden ud. Kan anvendes 

til tastatur eller til elektronik, hvor adgang bagtil kan være en 

fordel.

Typenr. /

EAN nr. 

Grå, 1HE, D=250, max. 10 kg 

95168              5709832 066516 

Typenr. /

EAN nr. 

Grå, 2 HE, D=300, max. 20 kg.        

95169              5709832 066523                      

Typenr. /

EAN nr. 

Grå, 3 HE, D=400, max. 30 kg. 

95170              5709832 066530                            

Beskrivelse 19” hylde, frontopspændt med 

perforering.

Typenr. /

EAN nr. 

Grå, 2HE, D=300,  max. 40 kg.                              

95050             5709832 065571

Typenr. /

EAN nr.

Grå, 3HE, D=400, max. 40 kg.                              

95051             5709832 065588

Typenr. /

EAN nr. 

Grå, 2 HE, D=400, max. 40 kg,   

95265              5709832 068213

Med per-

forering 

Med 

udtræk

Hylder til frontopspænding
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Beskrivelse 19” hylde for 4-pkt. opspænding.

Fås i sort og grå. D=482mm

Typenr. /

EAN nr. 

Sort, 1HE, D=480 mm, max. 90 kg.                             

95194             5709832 075037

4 pkt.

482mm

Spænd hylden op imellem forreste og bagerste 19” profiler og 

opnå stor belastningsevne. Hylderne er perforeret som standard 

for at undgå ”hotspots”.

Hylderne kræver min. afstand på 19”profilerne på 400mm og en 

max afstand på 750mm.

Beskrivelse 19” hylde for 4-pkt. opspænding.

Fås i sort og grå, D=672mm

Typenr. /

EAN nr. 

Sort, 1 HE, D=672 mm, max.90 kg.                            

95195             5709832 075044

Den dybeste hylde vi har. Alle 4 pkt.´s hylder kan justeres i 

dybden på beslagene.

Hylderne kræver min. afstand på 19”profilerne på 400mm og en 

max afstand på 940mm.

Beskrivelse 19” hylde for 4-pkt. opspænding med 

udtræk. Fås i sort og grå, 

Typenr. /

EAN nr. 

Sort, 1HE, D=480 mm, max.90 kg. 

37 cm udtræk      

95196             5709832 075051

Typenr. /

EAN nr. 

Sort, 1HE, D=672 mm, max. 90 kg. 

52 cm udtræk      

95197             5709832 075068

Typenr. /

EAN nr. 

Grå, 1HE, D=480 mm, max. 90 kg. 

95087             5709832 066165

Typenr. /

EAN nr. 

Grå, 1 HE, D=672 mm, max.90 kg.  

95088             5709832 066172                     

Typenr. /

EAN nr. 

Grå, 1HE, D=480 mm, max.90 kg. 

37 cm udtræk      

95089             5709832 066189

Typenr. /

EAN nr. 

Grå, 1HE, D=672 mm, max. 90 kg. 52 

cm udtræk      

95090             5709832 066196

4 pkt.

672mm

Med 

udtræk

Hylder til 4 punkts opspænding…
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Skab orden og korrekt luftflow med smart plast blindplade med flot design. 

Klikkes nemt på uden værktøj og clipsmøtrikker

Blindplade

Beskrivelse 1HE blindplade i pose med 10 stk.

Dimensioner 19”, 1 HE

Typenr. /

EAN nr. 

95289   

5709832 067377

Beskrivelse 1HE blindplade i pose med 100 stk.

Dimensioner 19”, 1 HE

Typenr. /

EAN nr. 

95293   

5709832 067438 

Diverse tilbehør

Blindplader er vigtige. I racks med køling eller ventilation er 

det vigtigt at adskille kold og varm luft. Det gør disse plast 

blindplader, der let kan klikkes i 19” profilerne.
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Smart løsning til håndtering af papirer. Passer til A4 papir.

Beskrivelse PDS panel, udvendig, 2xAWI 110, 

4HE.

Dimensioner 19”, 4 HE

Typenr. /

EAN nr. 

95045    

5709832 065519

Beskrivelse PDS panel, udvendig, 2xAWI 110, 

2HE.

Dimensioner 19”, 2 HE

Typenr. /

EAN nr. 

95044   

5709832 065496

Beskrivelse Diagramholder i grå, selvklæbende.

Dimensioner 370x340x32 

Typenr. /

EAN nr. 

95068   

5709832 065687

Diverse tilbehør

Diagram-

holder
PDS panel

Stærke og solide clipsmøtrikker (str. M6).

Posen med 50 sæt + 100 sæt er sorte 15mm skruer med sort plast 

skive.

Posen med 10 sæt er blanke 12mm skruer og hvide plast skiver.  

Beskrivelse Monteringsclips med skrue og 

plast skive.

Typenr. /

EAN nr.

19” monteringsclips, (10 sæt)             

95066    5709832 065656

Typenr. /

EAN nr.

19” monteringsclips (50 sæt)

95099    5709832 066806 

Typenr. /

EAN nr.

19” monteringsclips (100 sæt)            

95190    5709832 066813

Clips-

møtrikker
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Glideskinner til tung udstyr f.eks servere. Kan anvendes i alle rack 

med 19” profiler i front og bag. 

Beskrivelse Glideskinner, justerbare i dybden.

Sortlakeret

Dimensioner 19”, 1 HE,  440-640mm

Typenr. /

EAN nr. 

95259   

5709832 010625

Beskrivelse Glideskinner, justerbare i dybden.

Sortlakeret

Dimensioner 19”, 1 HE, 640-840mm

Typenr. /

EAN nr. 

95258   

5709832 010632

Beskrivelse 3,5HE powerboks med låg og DIN-

skinne. RAL 7035, grå. 

Dimensioner 19”, 3,5HE, D= 132mm

Typenr. /

EAN nr. 

95213   

5709832 010557

Beskrivelse ETSI/19” adapter, 3HE

Dimensioner 3HE

Typenr. /

EAN nr. 

95294    

5709832 067452

Disse adaptere anvendes når du ønsker at installere noget på 

19” mål i et ETSI rack

Beskrivelse 7,5HE powerboks med låg og  2stk. 

DIN-skinner. RAL 7035, grå. 

Dimensioner 19”, 7HE, D= 132mm

Typenr. /

EAN nr. 

95212   

5709832 067551

Powerboks
Til 

servere
Få 19” i et 

ETSI-rack

Diverse tilbehør
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Diverse tilbehør

Få styr på ventilationen og forlæng levetiden med en 

ventilator

Beskrivelse Ventilator 230V med ledning, 

Yder 125m3 i timen.

Dimensioner 120x46x120mm

Typenr. /

EAN nr. 

95056

5709832 065786 

Beskrivelse Termostat, 0-60 grader.

Dimensioner 33x60x41mm

Typenr. /

EAN nr. 

95059   

5709832 065861

Beskrivelse Filter med 2 gitre

Dimensioner 150x150mm

Typenr. /

EAN nr. 

95058    

5709832 065854

Anvend termostat sammen med ventilatorer og varmelegemer.

Ved varmelegeme anvende termostat med bryder.

Brug et filter med 2 gitre når du har brug for passiv 

ventilation og alligevel gerne vil holde støv ude.

Beskrivelse Termostat, 0-60 grader med bryder

(bruges til varmelegeme)

Dimensioner 33x60x41mm

Typenr. /

EAN nr. 

84425   

5709832 067810

Beskrivelse 1HE, beslag til termostat

Dimensioner 1HE

Typenr. /

EAN nr. 

95365

5709832 067971 

Termostat
Gitter 

med filterVentilator

Med denne boks får du en komplet løsning med 2 stk. 

ventilatorer, 1 varmelegeme (100W) og 2 termostater. Alle 

ledninger er trukket og løsningen er klar til montage. Kan 

monteres både på bagplade og i 19” profilerne.

Beskrivelse Ventilation- /varmeboks 2HE

Dimensioner 19” opspænding, 2HE, D=275mm

Typenr. 95435

5709832 068121

Ventilation-/ 

varmeboks
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Nem at montere. Monteres med en bolt i samme hul som 

stillebenene sidder monteret i. Hæver racket ca. 100mm.

Beskrivelse Svinggreb forberedt for RUKO –

anvendes til alle vores gulvrack.

Typenr. /

EAN nr. 

81022

5709832 065908

Beskrivelse 100W varmelegeme med beslag for 

montage på DIN-skinne.

Dimensioner 80x140x47mm

Typenr. /

EAN nr. 

P1232

5709832 067803

Vær opmærksom på at genbruge den låsepal som sidder på 

eksisterende lås. 

For bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type 

RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet.

Varmelegeme til DIN-skinne montage. Kan monteres i både 

indvendige- og udendørsløsninger. Bør bestilles sammen med 

termostat med bryder.

4 wheels 

drive …

Diverse tilbehør

Varme-

legeme
RUKO-

lås

Beskrivelse 4 stk. hjul, heraf 2 med bremse. Max 

250 kg. Til alle gulvracks. 

Typenr. /

EAN nr. 

45426    

5709832 021508 
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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….
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Pure passion for design, innovation and workmanship


