Vejskabe Cabinets
Offshore
fra Cabinet System…
Cabinet System har løsningen, både til ”offshore” og ”onshore”.
I vores produkter til offshore er der særlig fokus på robusthed, lang
levetid, drift- og personsikkerhed.
Cabinet System producerer kundetilpassede specialløsninger i alle
typer metaller og ud fra ønsker til tæthed, dimensioner, farver og
funktioner.

OUTDOOR CABINETS

Kontakt os for en dialog omkring, hvordan vi laver en unik løsning for dig.

Offshore
skabe

Design fleksibilitet og levering som du
ønsker det…

3D design …
Vi anvender avancerede 3D-design programmer og kan levere et teknisk udkast til
dig, som du fra din PC kan gå i dybden med. Du kan se emnet, dreje det, åbne /
lukke døre etc. 3D programmet giver en enestående mulighed for en teknisk
optimering omkring produktet og en dialog omkring de vigtige detaljer.

Der er mulighed for at få tilpasset dit skab, rack eller andre løsninger til præcis de
dimensioner og ønsker du har til din løsning. Det giver teknisk en lang række
fordele, da du frit kan optimere produktet efter de tekniske udfordringer I står med.
Økonomisk betaler du også kun for det antal, som du har brug for. Der er ingen
minimumsmængder. Det er smart og så kan du endda få løsningen leveret med frit
farvevalg og i den mængde du ønsker.

Er emnet i overensstemmelse med forventningerne, produceres enten en
prototype eller en nul-serie.
Design processen tager udgangspunkt i eksisterende løsninger hos os, som
tilpasses jeres behov.

Cabinet System har i mere end 30 år leveret udendørsløsninger. Vi har erfaring
med at kundetilpasse den enkelte løsning efter kundens behov. Vi ved hvilke
fordele vores løsninger skaber og håber denne brochure vil give inspiration til dig
som ønsker en leverandør med ovenstående i fokus.

Tilbehør, outsourcing m.m.
Når løsningen er på plads undersøges behovet for tilbehør. Vi tilbyder en lang
række muligheder indenfor kabelaflastning, kabelgennemføring etc. Skal vi
montere tilbehør fra andre leverandører i skabene diskuterer vi betingelserne
herfor. Vi tilbyder en komplet løsning til jer, fordi der netop er store økonomiske
fordele i at tilbehør monteres på fabrikken og ikke ude på lokationen.

OUTDOOR CABINETS

Vores produktprogram rækker fra små indendørsracks til avancerede
udendørsløsninger i de kraftigste og mest vejrbestandige materiale.
Vi har specialiseret os i netværksløsninger, løsninger til fiber-, tele-, kabeltv-, samt
naturgas, skibsløsninger m.fl.
Produkterne har en lang levetid og materialerne udvælges efter nærmere
specifikation ud fra opgaven. Vi er leveringsdygtige i alle materiale fra plast til
syrefast rustfast stål.
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Vi fuldender din
installation….
Få udført flest mulige montageprocesser på fabrikken, i
stedet for ude i naturen, hvor forholdene sjældent er
optimale for effektiv produktion.
Der er penge at spare for dig som kunde, hvis vi tilpasser
din skabsløsning lige efter dit øvrige udstyr. Så er produktet
optimeret og tilpasset lige efter dine ønsker.
Vi har stor erfaring med at montere både kobber- og
fiberløsninger i skabene. Vi monterer alle typer
netværksudstyr fra div. underleverandører. Køle- og
varmeinstallationer monteres også efter behov.

OUTDOOR CABINETS

Vi opfordrer til at der leveres så meget som muligt på kun et
varenummer. Det sparer både tid i jeres indkøbsafdeling og
især på den endelige installationen Det kalder vi for en
fuldendt installation…

kundetilpassede løsninger, ligesom du ønsker …
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”Cabinet System´s styrke er at udvikle og producere
kundespecificerede løsninger”

Eksempler på kundespecificerede løsninger

OUTDOOR CABINETS

Løsning med åben bagside, kraftig dør
med isolering.
Leveret til afdækning af pumper.

Fuldsvejst IP68 skab i rustfri-/syrefast stål.
Leveret komplet med køl og varme.
(løsningen har beskyttelsefolie på)

Lakeret varmgalvaniseret løsning
med mange gæller.
Anvendes til gasinstallation.

”Mandeskab” ca. 2x2m i lakeret
rustfri stål. Anvendes til naturgas.

Dobbeltvægget plastskab til aktivt udstyr.
Monteret på havneareal.
Udstyr i 19” profil hænger vertikalt.
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Lille vægskab med hængslet
dør og gæller i dørplade.

IP55 udendørsrack

IP 55 outdoor...

IP55 outdoor rack er udviklet med henblik på anvendelse i udendørsmijlø og med særlig fokus på
at bevare en tør og korrekt ventileret installation. Der er ventilering gennem luftsluser i siderne og
gennem toppen. Det er muligt at eftermontere ventilatorer i både siderne og toppen.
IP55 tætning holder vand og støv ude. I bunden er der PG-forskruninger til kabelgennemføring.
Materialet er vejrbestandigt og pulverlakeret i Epoxy polyester for længst mulige holdbarhed.
IP55 outdoor rack leveres med greb forberedt for RUKO. Døren har 3 punktslås med henblik på
begrænsning af vandalisering og uvedkommende indtrængen.
Der medleveres 4 stk. kraftige vægbeslag, hvorpå skabet monteres. Max vægt i skab er 100 kg.
IP55 outdoor leveres i RAL 7035, grå.

OUTDOOR CABINETS

Vejrbestandigt rack
med god ventilation

1xPG48, 2 stkPG21, 2 stk 28mm
gummityl – kan erstattes med PG21
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IP 55 outdoor...

OUTDOOR CABINETS

Gode muligheder for ventilation. Der er som standard passiv ventilation gennem
toppladen og 2 ventilationssluser i siderne. Der kan eftermonteres ventilatorer i både
top og siderne.
God ventilationsmulighed sikrer både korrekt temperatur i skabet og en tør
installation. Resultatet er en forlænget levetid på komponenterne.

(BxHxD)
600x891x600

HE
16

Beskrivelse
IP55 outdoor m. greb for RUKO
og 2 stk. Ventilationssluser

Type nr. / EAN nr.
Type 70504
EAN 5709832 046167

Vægt
49,0 kg

Det anbefales at bestille én eller 2 ventilatorer, samt termostat – se under tilbehør.
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IP 55 outdoor...
Specifikationer:
(BxHxD) 600x2100x600, 42HE
(BxHxD) 800x2100x800, 42HE
• Leveret i grå (RAL 7035). Al indvendig materiale er
i aluzink.
• Særlige tætningslister på alle dele sikrer IP55 tæthed
(EN60529)
• 19” profil i front og bag.
• Pladedør i front og bag med 3 punkts lås. Døren kan
åbnes 130 grader.
• Lukket bund- og topplade. I toppen kan der eftermonteres
4 stk. løfteøjer for nem og sikker installation.

Ekstrem stabil

• Jordingskit er monteret for forbindelse mellem alle dele.

OUTDOOR CABINETS

• Huller vertikalt i hjørnestolper er placeret med henblik
på nem kabelaflasting eller til påmontering af montageplader etc.
• Special polyester maling gør IP55 rack særlig stærk
overfor korrosion og kemisk angreb.

• Leveres på 100mm høj sokkel med 4 justerbare ben.

Særdeles robust rack til industrielt miljø. Har en IP klasse på hele
55 og klarer belastning på 1000 kg. Vælg mellem 2 varianter.
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(BxHxD)
600x2100x600

HE
42

800x2100x800
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Beskrivelse
IP 55 rack 600x2100x600
m. pladedør
IP 55 rack 800x2100x800
m. pladedør

Type nr. / EAN nr.
Type 70500
EAN 5709832 021669
Type 70501
EAN 5709832 021614

Vægt
90 kg
105 kg

Cabinet System´s
Offshore-kompetencer…

Alle typer netværksrack for kobberog fiberinstallation.
Stort program i både væg- og
gulvløsninger

Robuste serverrack leveret
efter ønsker til dimensioner.

Powerpaneler med mulighed for aflæsning
enten visuelt eller over IP-adresse. På denne
måde kan installationen aflæses uden at
være tilstede fysisk i nærheden.
Unik kontrol med det enkelte serverrack

OUTDOOR CABINETS

Indretning af serverrum. Fokus på
komplet levering af racks og komplet
CUBE med øje for optimering af
energirigtig køling.
Rack og CUBE leveres efter det enkelte
rums fysiske muligheder.

”Vi monterer komplette skabe med alt det
tilbehør der skal anvendes. Dermed
reduceres lageret og indkøbsarbejdet
væsentligt. Vi monterer også udstyr fra andre
underleverandører, så kunden får en samlet
løsning.
Vi leverer det hele på ét varenummer – det er
smart!”

Køleløsninger leveret
monteret på racks.
Servicefri og af høj kvalitet.
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Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19” racks. 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, udendørsskabe og leverer alle former for kundetilpassede
løsninger.

Kontakt os endelig….

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: info@cabinetsystem.dk
Tel:
Fax:

+45 7027 3626
+45 8645 2909

www.cabinetsystem.dk
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