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SKS - Strukturované Kabelážní Systémy

Typ rozvaděče: .........................................................................................................  nástěnný jednodílný - smontovaný
Provedení: .................................................................................................................................  svařovaná konstrukce, skleněné dveře se zámkem
Povrchová úprava: ...................................................................................... práškově lakovaná ocel s jemnou povrchovou úpravou
Výška: .......................................................................................................................................................  6/9/12/18 U (1U = 4,5 cm)
Přední lišty: ..........................................................................................................................  19”, posuvné lišty
Zadní lišty: ...............................................................................................................................  19”, posuvné lišty
Standardní hloubka: ............................................................................. 450/600 mm
Standardní šířka: ..............................................................................................  600 mm
Maximální zátěž rozvaděče: ..................................... 60 kg
Přední skleněné dveře: .............................................................. bezpečnostní sklo včetně zámku a dvou klíčů
Úhel otevírání dveří: ............................................................................ 180º, lze změnit směr otvírání dveří 
Boční dveře: ........................................................................................................................  ano, odnímatelné, lze vybavit přídavným zámkem
Ventilace: .....................................................................................................................................  systém pasivní ventilace ve skeletu rozvaděče
Možnost instalace ventilátoru: ....................... ano, střešní prostor pozice pro dva ventilátory
Otvory pro vstup kabeláže:......................................... ano, 2 x záslepky - střešní prostor a dno
Montáž: ................................................................................................................................................  povrchová, montážní lišta, 4 otvory pro montáž
Zemnící bod:......................................................................................................................  ano
Montážní sada: .........................................................................................................  ano, součást dodávky
Barva: ........................................................................................................................................................  černá

Název Typ nástěnného rozvaděče Rozměr (š x v x h) mm Hmotnost kg Objednací kód
WM6406.901 Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 450, výška 6U 600 x 368 x 450 19 0901-001
WM6409.901 Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 450, výška 9U 600 x 501 x 450 22 0901-002
WM6412.901 Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 450, výška 12U 600 x 635 x 450 28 0901-003
WM6418.901 Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 450, výška 18U 600 x 901 x 450 33 0901-004

Název Typ nástěnného rozvaděče Rozměr (š x v x h) mm Hmotnost kg Objednací kód
WM6606.901 Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 600, výška 6U 600 x 368 x 600 26 0901-005
WM6609.901 Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 600, výška 9U 600 x 501 x 600 27 0901-006
WM6612.901 Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 600, výška 12U 600 x 635 x 600 32 0901-007
WM6618.901 Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 600, výška 18U 600 x 901 x 600 39 0901-008

NÁSTĚNNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ - JEDNODÍLNÝ

Kvalitní nástěnný jednodílný datový rozvaděč, přední uzamykatelné skleněné dveře a dvě odnímatelné bočnice. Pevná svařovaná 
konstrukce, skelet z ocelového plechu 1,5 mm v černé barvě. Rozvaděče jsou dodávány kompletně smontované. Nástěnný jed-
nodílný rozvaděč je vhodný pro uložení pasivních komponentů, aktivních prvků a dalšího základního vybavení pro malé a střední 
instalace. 



Kvalitní nástěnný dvoudílný výklopný datový rozvaděč, přední uzamykatelné skleněné dveře a dvě odnímatelné bočnice. Pevná 
svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu 1,5 mm v černé barvě. Rozvaděče jsou dodávány kompletně smontované. Ná-
stěnný dvoudílný rozvaděč je vhodný pro uložení pasivních komponentů, aktivních prvků a dalšího vybavení pro střední instalace.

Název Typ nástěnného rozvaděče Rozměr (š x v x h) mm Hmotnost kg Objednací kód
ZH.6609.901 Nástěnný rozvaděč dvoudílný, hloubka 600, výška 9U 600 x 501 x 600 30 0901-009
ZH.6612.901 Nástěnný rozvaděč dvoudílný, hloubka 600, výška 12U 600 x 635 x 600 33 0901-010
ZH.6615.901 Nástěnný rozvaděč dvoudílný, hloubka 600, výška 15U 600 x 769 x 600 35 0901-011

NÁSTĚNNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ - DVOUDÍLNÝ

Typ rozvaděče: .........................................................................................................  nástěnný dvoudílný výklopný - smontovaný
Provedení: .................................................................................................................................  svařovaná konstrukce, skleněné dveře se zámkem
Povrchová úprava: ...................................................................................... práškově lakovaná ocel s jemnou povrchovou úpravou
Výška: .......................................................................................................................................................  9/12/18 U (1U = 4,5 cm)
Přední lišty: ..........................................................................................................................  19”, posuvné lišty
Zadní lišty: ...............................................................................................................................  19”, posuvné lišty
Standardní hloubka: ............................................................................. 600 mm
Standardní šířka: ..............................................................................................  600 mm
Maximální zátěž rozvaděče: ..................................... 60 kg
Přední skleněné dveře: .............................................................. bezpečnostní sklo včetně zámku a dvou klíčů
Úhel otevírání dveří: ............................................................................ 180º, lze změnit směr otvírání dveří 
Boční dveře: ........................................................................................................................  ano, odnímatelné, lze vybavit přídavným zámkem
Ventilace: .....................................................................................................................................  systém pasivní ventilace ve skeletu rozvaděče
Možnost instalace ventilátoru: ....................... ano, střešní prostor pozice pro dva ventilátory
Otvory pro vstup kabeláže:......................................... ano, 4 x záslepky - střešní prostor a dno
Montáž: ................................................................................................................................................  povrchová, montážní lišta, 4 otvory pro montáž
Zemnící bod:......................................................................................................................  ano
Montážní sada: .........................................................................................................  ano, součást dodávky
Barva: ........................................................................................................................................................  černá
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SKS - Strukturované Kabelážní Systémy

Název Typ nástěnné rozvaděče Rozměr (š x v x h) mm Objednací kód
A2.6622.901 stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 600, výška 22U 600 x 1166 x 600 0901-013
A2.6822.901 stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800, výška 22U 600 x 1166 x 800 0901-020
A2.6632.901 stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 600, výška 32U 600 x 1610 x 600 0901-015
A2.6832.901 stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800, výška 32U 600 x 1610 x 800 0901-022
A2.6642.901 stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 600, výška 42U 600 x 2055 x 600 0901-017
A2.6842.901 stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800, výška 42U 600 x 2055 x 800 0901-024
A2.8842.701 stojanový rozvaděč, skleněné dveře, šířka 800, hloubka 800, výška 42U 800 x 2055 x 800 0901-026

Kvalitní stojanový datový rozvaděč, přední uzamykatelné skleněné/perforované dveře, dvě odnímatelné bočnice a zadní plné uza-
mykatelné dveře. Rozvaděč je dodáván rozebraný, na konstrukci je použit plech s profilem 2,0 mm, 1,5 mm a 1,2 mm v černé 
barvě. Součástí dodávky je montážní sada, kolečka nebo nohy a z příslušenství je možné zvolit podstavec. Stojanový rozvaděč je 
vhodný pro uložení pasivních komponentů, aktivních prvků a dalšího základního vybavení pro střední až velké instalace. 

Název Typ nástěnné rozvaděče Rozměr (š x v x h) mm Objednací kód
AD.6618.901 stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 600, výška 18U 600 x 988 x 600 0901-012
AD.6818.901 stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 800, výška 18U 600 x 988 x 800 0901-019
AD.6627.901 stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 600, výška 27U 600 x 1388 x 600 0901-014
AD.6827.901 stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 800, výška 27U 600 x 1388 x 800 0901-021
AD.6637.901 stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 600, výška 37U 600 x 1833 x 600 0901-016
AD.6837.901 stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 800, výška 37U 600 x 1833 x 800 0901-023
AD.6647.901 stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 600, výška 47U 600 x 2277 x 600 0901-018
AD.6847.901 stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 800, výška 47U 600 x 2277 x 800 0901-025

STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ 
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SKS - Strukturované Kabelážní Systémy

Typ rozvaděče: ................................................................................................................... stojanový rozvaděč prosklené/perforované dveře 
Provedení: ........................................................................................................................................... montovaný rozvaděč
Doba montáže:.................................................................................................................... cca 60 minut - dva technici
Povrchová úprava: ................................................................................................ práškově lakovaná ocel s povrchovou úpravou
Výška: ................................................................................................................................................................. 18/22/27/32/37/42/47 U (1U = 4,5 cm)
Přední lišty: .................................................................................................................................... 19”, posuvné lišty
Zadní lišty: ......................................................................................................................................... 19”, posuvné lišty
Standardní hloubka: ....................................................................................... 600/800
Standardní šířka: ........................................................................................................ 600, typ A2.8842.701 - 42U 800 mm
Maximální zátěž rozvaděče: ............................................... 500 kg
Přední skleněné dveře: ........................................................................ bezpečnostní sklo včetně zámku a dvou klíčů
Úhel otevírání dveří: ...................................................................................... 180º, lze změnit směr otvírání dveří 
Boční dveře: .................................................................................................................................. ano, odnímatelné, lze vybavit zámkem
Zadní dveře:.................................................................................................................................. plné včetně zámku a dvou klíčů
Ventilace: ............................................................................................................................................... systém pasivní ventilace ve skeletu rozvaděče
Instalace ventilační jednotky: ................................... ano, střešní prostor rozvaděče
Otvory pro vstup kabeláže:................................................... ano, 4 x záslepky - střešní prostor a dno
Instalace rozvaděče: .................................................................................... kolečka nebo nožičky - součást dodávky
Zemnící body: ......................................................................................................................... ano, zemnící vodič není součástí dodávky
Montážní sada: ................................................................................................................... ano, součást dodávky
Barva: .................................................................................................................................................................. černá

Název Typ nástěnné rozvaděče Rozměr (š x v x h) mm Objednací kód

EB.6837.901 stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800 , výška 37U 600 x 1775 x 800 0901-027

EB.6037.901 stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 1000 , výška 37U 600 x 1775 x 1000 0901-030

EB.6842.901 stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800 , výška 42U 600 x 1995 x 800 0901-028

EB.6042.901 stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 1000 , výška 42U 600 x 1995 x 1000 0901-031

EB.6847.901 stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800 , výška 47U 600 x 2217 x 800 0901-029

EB.6047.901 stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800 , výška 47U 600 x 2217 x 1000 0901-032

Typ rozvaděče: ................................................................................................................... stojanový rozvaděč - prosklené dveře, rozložený
Provedení: ........................................................................................................................................... montovaný rozvaděč
Doba montáže:.................................................................................................................... cca 30 minut - dva technici
Přední lišty: .................................................................................................................................... 19”, posuvné lišty
Zadní lišty: ......................................................................................................................................... 19”, posuvné lišty
Maximální zátěž rozvaděče: ............................................... 800 kg
Přední skleněné dveře: ........................................................................ bezpečnostní sklo včetně zámku a dvou klíčů
Úhel otevírání dveří: ...................................................................................... 180º, lze změnit směr otvírání dveří 
Boční dveře: .................................................................................................................................. ano, odnímatelné, lze vybavit zámkem
Zadní dveře:.................................................................................................................................. perforované včetně zámku a dvou klíčů
Ventilace: ............................................................................................................................................... systém pasivní ventilace ve skeletu rozvaděče
Instalace ventilační jednotky: ................................... ano, střešní prostor rozvaděče
Otvory pro vstup kabeláže:................................................... ano, 4 x otvory s protiprachovou ochranou - střešní prostor/dno
Instalace rozvaděče: .................................................................................... kolečka nebo nožičky - součást dodávky
Zemnící body: ......................................................................................................................... ano, zemnící vodič není součástí dodávky
Montážní sada: ................................................................................................................... ano, součást dodávky
Barva: .................................................................................................................................................................. černá

STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ SERVEROVÝ
Kvalitní stojanový datový rozvaděč určený pro vyšší zátěž. Přední uzamykatelné skleněné dveře, dvě odnímatelné bočnice a 
zadní perforované uzamykatelné dveře. Rozvaděč je dodáván rozebraný, na konstrukci je použit plech s profilem 2,0 mm, 1,5 
mm a 1,2 mm v černé barvě. Součástí dodávky je montážní sada, kolečka nebo nohy. Stojanový rozvaděč je vhodný pro uložení 
pasivních komponentů, aktivních prvků a dalšího základního vybavení pro střední až velké instalace s maximální zátěží 800 kg.
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SKS - Strukturované Kabelážní Systémy

DATOVÉ ROZVADĚČE - příslušenství

Název Typ příslušenství Montáž Rozměr (š x v x h) Objednací kód

SA.6002.001 polička s perforací boční šroubovací systém, hloubka rozvaděče 600 480 x 48 x 350 0901-038

SA.8002.001 polička s perforací boční šroubovací systém, hloubka rozvaděče 800 480 x 48 x 550 0901-039

SA.9002.001 polička s perforací boční šroubovací systém, hloubka rozvaděče 1000 480 x 48 x 650 0901-040

Název Typ příslušenství Montáž Rozměr (š x v x h) Objednací kód

SA.6002.101 polička s perforací klasická montáž, hloubka rozvaděče 600 480 x 44 x 350 0901-041

SA.8002.101 polička s perforací klasická montáž, hloubka rozvaděče 800 480 x 44 x 550 0901-042

Název Typ příslušenství Montáž Rozměr (š x v x h) Objednací kód

SA.6003.001 polička s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž, hloubka rozvaděče 600 480 x 44 x 350 0901-043

SA.8003.001 polička s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž, hloubka rozvaděče 800 480 x 44 x 550 0901-044

SA.9103.001 polička s perforací, nosnost 100 kg klasická montáž, hloubka rozvaděče 1000 480 x 44 x 710 0901-045

Název Typ příslušenství Montáž Rozměr (š x v x h) Objednací kód

SA.6004.001 polička výsuvná s perforací boční montáž, hloubka rozvaděče 600 480 x 35 x 350 0901-046

SA.8004.001 polička výsuvná s perforací boční montáž, hloubka rozvaděče 800 480 x 35 x 550 0901-047

Název Typ příslušenství Montáž Rozměr (š x v x h) Objednací kód

SA.6005.001 polička výsuvná na klávesnici boční montáž, hloubka rozvaděče 600 480 x 42 x 350/380 0901-048

SA.8005.001 polička výsuvná na klávesnici boční montáž, hloubka rozvaděče 800 480 x 42 x 350/580 0901-049

polička výsuvná pro klávesnici a myš• 
uzamykatelná zásuvka• 
vyvazovací plastové oko • 
vyvazovací ocelové oko• 
vyvazovací panely• 
průchozí panel • 
kabelový držák• 

zaslepovací panely 1/2/4 U• 
montážní sady M6• 
spojka pro stojanové rozvaděče• 
přídavný zámek• 
kolečko s brzdou• 
podstavec pro rozvaděč• 

napájecí panely• 
ventilační jednotka• 
ventilační jednotka s termostatem• 


