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Utvändiga mått (mm) Invändiga mått (mm)

Modell Höjd Bredd Djup Höjd Bredd Djup Dagmått dörr Volym Vikt HE

S 19006    Passiv 1900 700 600 1895 695 595 610 785 150 40

S 19007    Passiv 1900 700 700 1895 695 695 610 915 160 40

S 19007    Aktiv 1900 700 700 1895 695 695 610 915 170 40

S 19008    Aktiv 1900 800 800 1895 795 795 710 1195 180 40

Alla mått är exklusive handtag och gångjärn.         
 
          
          
        

Passiv version   
•  Espanjolettlåsning med nyckellås EN 1300 
•  Kabelgenomföring med damm- och kabelskydd 
•  Monteringsplatta för detektor  
•  19” rack - fastmonterat i framkant   
•  Magnetkontakt mellan dörr och skåpstomme 

   
   

PRODUKTSPECIFIKATION

Aktiv version  (i tillägg till P-verionen)  
•  Ventilationssystem  dimensionerat för att klara upp 
    till 1 kW tillförd effekt
•  Fläktpaket innehållande 2 st frånluftsfläktar
• Potentialutjämning till alla berörbara och ledande  
 delar
•  Fläktstyrningsenhet för steglös reglering av fläkt- 
 hastighet
• Temperaturdisplay med temperaturgivare 
•  Larm med inställning på temperatur 
• Dubbla jordade uttag  
   

Tillval för Aktiv & Passiv version    
•  Elektroniska lås i olika nivåer
•  Seismisk detektor GM 730
•  Vänsterhängd dörr front
•  Högerhängd dörr bak
•  Vänsterhängd dörr bak
•  19” rack även i bakkant
•  Utdragbart 19” rack
•  Extra kabelgenomförning tak eller golv
•  Anslutning för extren kyla
•  Invändig sektionering
•  Extra fästsken för kablar i rygg eller sida
•  Sockel

   
   

Tillval för Aktiv version
•  2 st extra frånluftsfläktar i tak
•  4 st extra tillluftsfläktar i dörr
•  Larm kopplat till plint
•  Termostat och reostat med brytare i stället för 
    automatisk fläktstyrning   



SecureIT 
Fysisk IT-säkerhet i skyddsnivå 2

PRODUKTSPECIFIKATION



SERVERSKÅP I SKYDDSKLASS 2

Väl fungerande IT-/tele-infrastruktur är idag en av de viktigaste funktionerna när man driver 
en verksamhet. Det gäller såväl  inom förvaltning som företagande. Att ha kontroll över och 
aktivt skydda sin information är ett måste både när det gäller driftsäkerhet och sekretess. 
Primärt är att obehöriga hindras att få tillträde till känslig utrustning. SecureIT är vår nya serie 
av serverskåp i skyddsklass 2* som skall säkerställa behovet av fysiskt skydd mot intrång och 
manipulation. 

Konstruktion
Skåpets design bygger på en självbärande stomme 
med omslutande plåtytor. Konstruktionen tillåter 
demontering från insidan och således endast av den 
som är behörig. 

Kabelgenomföring i takets bakkant är standard. Som 
tillval kan vi erbjuda kabelgenomföring i golv, vilket 
kan vara smidigt vid installation i datorhall. 

SecureIT-serien erbjuder tre olika djupmått. Standard-
bredden är 700 mm för att säkerställa en smidig 
transport och ge mölighet till installation också i 
relativt trånga utrymmen. Trots skåpet smala bredd 
så erbjuder konstruktionen ett dagmått på 610 mm. 
Behöver man mer plats, välj då vår modell med både 
djup och bredd på 800mm.

Skåpts förankringshål är så placerade att bultning 
kan ske utan att man behöver flytta redan installerad 
utrustning.

SecureIT serien har en snygg och slitstark finish. Alla 
skåp är lackerade i färg RAL 9002. 

Standardutrustning
SecureIT seriens standardutförande motsvarar  FMV´s 
tekniska specifikation avseende Skydds- och Säker-
hetsskåp i nivå 2. Välj sedan mellan passivt (P)  eller 
aktivt (A) utrustningspaket. Se produktspecifikation.

* Säkerhetsskåp Skyddsnivå 2 enligt Försvarmaktens klassning



ANPASSA SERVERSKÅPET

"Maximera ditt server-
skåp med rätt tillval"

Tillval
SecureIT erbjuder också ett flertal tillval för att maxi-
mera din kundnytta. Extra ventilation, anslutning till 
externt kylsystem, extra kabelgenomföringar, vänster-
hängd framdörr, servicedörr i rygg etc. är bara några 
exempel.
Inredningsmässigt så finns det naturligtvis 19”-rack 
som är fullt utdragbart med hjälp av ett rälssystem.
Invändig sektionering är ytterligare ett tillval om man 
har behov av avgränsning/särskild behörighet i ett 
enskilt skåp.

Låsning 
SecureIT standardskåp är försedda med ett högsäker-
hetstestat nyckellås. Dessutom kan vi erbjuda elek- 
troniska kodlås i flera olika nivåer efter kundens 
behov, allt ifrån enkelt kodlås med 1+9 användare till 
elektroniska kodlås med upp till 99 användare och 
registrering av de senaste 400 händelserna (Kaba 
252/552).
Alla lås som SecureIT erbjuder är testade och certifi-
erade till EN 1300 i klasserna A alternativt B.


