
Produktblad

Kapslingar & Nätverkskablage

F-rack
Systems



F-rack Systems AB

Vi har vår verksamhet i Sverige och är lokaliserade
i Åkersberga utanför Stockholm där vi har kontor
och lager. Vårt huvudsakliga produktsortiment är
skåplösningar för IT, Telecom, Industri och
Elbranschen men även patchkablage, både koppar
och fiber, och Ups:er. 2016 ändrade vi namn från
MBD Enclosure Systems AB till F-rack Systems AB.

Nätverkskablage
Vi erbjuder även nätverkskablage där vi har inriktat
oss främst på kundanpassade lösning av både fiber
och kopparkabel. Det kan vara speciella krav av skärm
på en patchkabel till fibertrunkar i den längd ni behöver. 

Specialister på Kapslingar
Vi har stor erfarenhet av kapslignar av olika slag
för It och industribranschen, främst inriktat på 19”
dataskåp, både för inomhus och utomhusbruk.
Några av Sveriges största företag och statliga
myndigheter använder våra data- och serverrack.

Kundanpassade kapslingar
Vid speciella krav gör vi även kundanpassade
lösningar som udda dimensioner, kabelingångar
och andra önskemål som ni som kund har. Vi kan
även ta fram skräddarsydda lösningar i små serier.

Utomhusskåp
Vi erbjuder flera olika typer av kapslingar för utom-
husbruk. Allt från mindre väggskåp upp till mark-
stående skåp för telecom. Alla skåp kundanpassas
efter era krav.

Apparatskåp
För industrin och skåpbyggare har vi både golvskåp
och väggskåp med IP-klass från 54 upp till 65. Även
här erbjuder vi kundanpassade lösningar utöver våra
standardskåp. Kan även tillverkas i rostfritt.
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ZPAS Group
Skåptillverkaren ZPAS grundades 1973 och har lång
erfarenhet av att tillverka en mängd olika kapslingar
för IT och industri. Både för inomhusbruk och utom-
hus. Under de senaste åren har ZPAS gjort utökningar
och investeringar i toppmoderna automations-
anläggningar och idag har man tre fabriker och mer än
17.000 kvm produktionsyta. Detta har resulterat
i att kapaciteten har ökat, leveranstiderna har kortats
och att kvalitén alltid är mycket hög. Följande
certifieringar uppfylls ISO 9001 och ISO 14001 och CE.
F-rack Systems AB är generalåterförsäljare för ZPAS
GROUP i Sverige.
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Y E A R S
GUARANTEE

The guarantee for elements manufactured
by the ZPAS Group is 5 years. Post-guarantee

service is provided without a time limit



Dataskåp 19” 

SZB 19” Nätverksskåp

Användarvänligt och flexibelt 19" dataskåp för
nätverks och datainstallationer. Välutrustat redan
som standard och går att kundanpassa efter era
behov. Kan även ljuddämpas.

Ingår som standard:
- Frontdörr glas med enpunktslås.
- Bakdörr med enpunktslås i solid plåt med 
  kabelingång i nederkant.
- Två par 19" profiler i fram och bakkant som 
  är justerbara i djupled.
- Upphöjt tak med ventilerande kanter och 
  knock out kabelingång i bakkant.
- Jordskena med grön/gul RK-kabel anslutna till
  alla plåtar.
- Stor öppning 380x380 mm i bottenplattan och
  ramens topp, under taket.
- Nivåfötter.
- 32 olika dimensioner. Andra höjder på förfrågan.
- Klarar last upp till 1000 kg.
- Kapslingsklass IP 20 i enlighet med EN 60529. 
  IP 41 på begäran.
- Färg Ljusgrå RAL 7035 eller svart RAL 9005.
- Kan kundanpassas för speciella behov. 
  Välj mellan 15 olika dörrar, paneler eller kabelingångar.

- 32 olika standarddimensioner.
- 15 olika dörrval och paneler.
- Välutrustat redan som standard.
- Stort utbud av tillbehör.
- Stor flexibilitet med skräddarsydda
  lösningar.
- Kan ljuddämpas.
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SZB SE 19” Serverrack

Välutrustat redan som standard med högventilerade
dörrar fram/bak, låsbara trepunktslås, solida låsbara
sidoplåtar och jordskena. Två par 19" profiler som är
justerbara i djupled. Knock out kabelingång i taket
som även är ventilerande. Stora öppningar i botten-
plattan för ventilering och intag via datagolv.
Finns i ljusgrå RAL 7035 och svart RAL 9005.

- Högventilerande dörrar fram och bak ingår
- Kan täckas in för Kall/Varmgång.
- Klarar last upp till 1360 kg.
- Kan kundanpassas för speciella behov.
- Välj mellan 19 olika dörrar och paneler.
- 24 olika standarddimensioner.
- 15 olika dörrval.
- Välutrustat redan som standard.
- Stort utbud av tillbehör.
- Stor flexibilitet med skräddarsydda
  lösningar.
- Kan ljuddämpas.

Datacenter Kall/varmgång
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SJB 19” Golvskåp - Kontor
Med eller utan ljuddämpning

19" skåp som är perfekt för mindre nätverk i
kontorsmiljö. Kan antingen stå på golv eller
monteras på vägg. Skåpet har en självbärande
konstruktion utan ramverk med en träfärgad
laminatskiva av MDF. Kan även ljuddämpas.

- Två par 19" profiler, justerbara i djupled.
- Låsbar glasdörr, nivåfötter, kabelingång
  med borstlist.
- Knock out kabelingång i bakstycke.
- Kapslingsklass: IP 20.
- Färg: Svart RAL9005 eller Ljusgrå 7035.
- Som tillval kan SJB även ljuddämpas.

Förbättrar arbetsmiljön.

I många fall kan ett ljuddämpat dataskåp vara
enda lösningen när server och aktiva nätverks-
komponenter ska placeras i kontorsmiljö.

Vi erbjuder ljuddämpning till alla våra vägg och
golvskåp. Oavsett storlek kan vi leverera
passande lösningar med eller utan färdiga paket
innehållande tystgående fläktar och strömlister
m.m. Allt ni behöver göra är att avemballera och
sätta i kontakten.

Ljuddämpade 19” Dataskåp
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Z-BOX 19” Väggskåp

Väggskåpsserie med ett självbärande ramverk
som klarar vikter upp till 100 kg. Z-BOX lämpar
sig för server och nätverksinstallationer i
inomhusmiljö.

Tre olika designer:
Basic - Pulverlackerad med glas eller plåtdörr.
Stainless steel - Z-BOX i rostfritt.
Fanér - Ge Z-BOX ett unikt utseende.

- Två olika djup och sex höjder att välja mellan.
- Ventilering i tak och botten, förberett för fläkt-
  montage.
- Öppningsbara sidor.
- Maximal statisk belastning 100 kg.

Väggskåp 19”

SD2 19” Två-sektion Väggskåp

Två-sektions 19" väggskåpsserie med svetsat
ramverk med en utsvängbar frontsektion som
gör det lätt att arbeta med utrustningens baksida.

Finns i fem olika höjder.
- Låsbar frontdörr med glas eller plåtdörr.
- jordpunkt och grön/gul RK-kabel anslutna till
  bakstycke och frontdörr (plåtdörr).
- Finns i fem olika höjder.
- Färg Ljusgrå RAL 7035 eller svart RAL 9005.
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SRD Open Rack 19”

Flexibelt stativ med två stycken 19" ramar
som är steglöst justerbara i djupled som
används för mindre server- och nätverks-
anslutningar.
- Total bredd: 544 mm - Totalt djup: 786 mm
- Användbart djup mellan 130 mm upp till
  695 mm.
- Färg ljusgrå RAL7035 och aluminum.
  Svart RAL9005 eller andra RAL-färger
  erbjuds på begäran.
- Maximal lastkapacitet 150 kg.
- Levereras flat packed.

Öppna Rackstativ 19”

SRC Open Rack 19”

19" stativ med en skruvad singelram
som bultas i golv. Finns i 4 olika
höjder. Kan på begäran även utrustas
med väggfästen.

- Färg: RAL 7035 Ljusgrå.
  Andra färger på förfrågan.
- Maximal lastkapacitet 100 kg.
- Levereras flat packed.

SRX Open Rack 19”

Öppet stativ med två stycken
svetsade ramar som fästs med
skruv i bottendelen. Ramarna är
ställbara i djupled med hål på
50 mm avstånd. Nivåfötter som
standard. Färg Ljusgrå RAL 7035,
övriga färger på förfrågan.
Maximal lastkapacitet 250 kg.

Olika tillval SRX:
- Tak för skydd mot utrustningen
och förstärkning av konstruktionen.
- Alla våra 19" produkter som
hyllplan, kabelföringsplåtar, ström-
lister, täckplåtar mm.
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Vi har en mängd olika tillbehör som hyllplan, fläktar, strömlister m.m. Här visar vi
ett urval av vårt sortiment.

Tillbehör Dataskåp

Hyllplan 19”

Hyllplan med fast eller justerbart
djup, utdragbara hyllor. Vi har
modeller för de flesta behov.

Fläktar

Takmonterade eller rack-
monterade i flera olika storlekar.

PDU - Strömlister

Från 1-fas 16A upp till 32A 3 -fas,
med övervakning eller utan och
stort antal av kombinationer av
olika typer av kontakter. 

Kabelorganisering

Vi har flera olika typer och
lösningar för att organisera
kablaget inne i skåpet. Tråd-
ledare och lösa kabelöglor mm.

Hjul & Sockel

Som standard ingår nivåfötter
till alla golvstående rack men
kan kompletteras med hjul eller
sockel.

Plug & Play

Vi monterar in de tillbehör ni
beställer till ert dataskåp så ni
kan börja använda skåpet
direkt. Exempel kan vara hyll-
plan, fläktar, strömlist m.m
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Utomhusskåp

SZD - Utomhusskåp

Denna utomhusskåpserie tillverkas efter
kundens krav på dimension och utrustning.
Skåpen byggs i aluminium med en modul-
teknik där väggar och dörrar utgörs av
spontade paneler som kan kapas till önskad
längd och bredd. Konstruktionen gör skåpet
mycket bra skydd mot väder och vind och
vandalism. Panelerna är också ihåliga och
kombinerat med det ventilerande taket
sörjer det för en god ventilation och
undvikande av kondens i skåpet. SZD är en
mycket robust och beprövad utomhus-
modell som idag används inom telekom,
industri, kraftverk och många andra
sektorer runt om i Europa.
Standardskåp har kapslingsklass IP54 i
enlighet med EN 60529. Vid behov kan
IP-klassning ökas till IP-65.
SZD har genomgått test och certifierats
av oberoende testinstitut för IP klass 65.
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Apparatskåp

SZE3 Golvskåp IP 55

Mångsidigt golvskåp för inomhusbruk
lämpar sig för installationer inom automation
och kraftindustri m.m. SZE3 har ett skruvat
ramverk med utstansade hål för själv-
borrande skruv och korgmutter vilket ger
obegränsade möjligheter att anpassa
inredningen som önskas och sammanfoga
skåp i rader.
SZE3 erbjuds i 48 olika dimensioner och
kundanpassade lösningar är också möjliga.
Kan även anpassas för utomhusbruk och
tillverkas i rostfritt på begäran. Tillverkas i
enlighet med PN-EN 62208.

- Kapslingsklass IP 55. PN-EN 60529.
- Standardfärg Ljusgrå RAL 7035.
- Höjder 1800, 2000 & 2200 mm.
- Djup 400, 500, 600 & 800 mm.

SWN Väggskåp IP 65

Kompakt väggskåp för elektriska installationer. Avsedd
för inomhusbruk som standard men kan även anpassas för
utomhusbruk eller tillverkas i rostfritt. 20 olika standard-
dimensioner men kan även tillverkas i andra storlekar.

Kapslingsklass:
IP 65. EN 60529.

Standardfärg:
Ljusgrå RAL 7035.

Rostfria skåp

Rostfria apparatskåp som tillverkas efter kundens
önskemål och som erbjuds som golvstående eller
vägghängt. Avsett för utomhusbruk och för miljöer
med extra hygieniska krav.
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Vi erbjuder en mängd olika fiberprodukter som patchkabel och skräddarsydda
trunkar och fiberpaneler som tillverkas i den längd och typ som önskas.

Fiberpatch

Patchkabel som erbjuds  i både
Singlemode, Multimode och olika
typer av kontakter och längder.
Alltid kapacitetstestade för
maximal prestanda och givetvis
halogenfria (LSZH). 

Trunk Fiber - Prefab

Prefabricerade kablar som till-
verkas efter kundens
specifikationer och önskemål.
Kablarna byggs upp med
skyddstuber och termineras
med önskade fiberkontakter och
förses med dragögla som för-
enklar installationen.
Levereras på ring eller trumma.

ODF 19" Fiberpanel

19" prefabricerade ODF:er med 
upp till 192 fiber. Levereras med
komplett monterad installation i
produkten och med kabel i
önskad längd. Alltid ID-märkt
och individuella mätprotokoll på
samtliga kontakter.  Allt till-
verkas efter kundens önskemål
i fiberoptisk produktionsmiljö.

OFM 19” panel

19” kombinationshylla för 2 st
OFM Fibermoduler med upp till
64 fiber och 12 st RJ45-jack,
allt får plats på 1 U.
För terminering av blåsfiberrör
och traditionell fiberkabelinom-
hus i 19” stativ, jämte 12 st RJ45
modularjack.

RapidNet kabelsystem - Fiber

RapidNet är ett världsledande system av pre-terminerad kabel för
fysisk strukturerad IT infrastruktur. Kan reducera installations-
kostnaderna på plats med upp till 85%.
Finns i koppar eller fiber och är idealisk för nätverksinstallationer
från rack till rack i Datacenter. Pre-termineringen görs under kontroll-
erade former och testas noggrant innan leverans vilket dramatiskt
minskar risken för dämpning i nätverket. För trånga utrymmen eller
i befintliga installationer finns även kassetter med MTP/MPO
anslutning bak.

Fiberopiska produkter
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Nätverkskabel

Vi erbjuder flera olika typer av nätverkskablage som patchkabel och skräddarsydda
TP-trunkar som tillverkas i den längd och typ som önskas.

Patchkabel koppar

Patchkabel tillverkas i den längd,
färg och utförande som önskas.
Kablarna testas alltid före leve-
rans för att säkerhetställa
kapaciteten.

TP-Trunk

TP-trunk som tillverkas i den
längd, utförande och antal som
önskas. Alla kablarna uppmärkta
och testade före leverans.

Stavkablage
Cat6A STP
Kablagen är tillverkade och
verifierade upp till 600MHz
för höghastighets applikationer.
Tillverkas i valfri längd med
kabeltyp ni önskar.

Kabelvinda

Färdigkontakterade kablar upp-
rullade på mycket robust kabel-
vinda från Lentequip. Perfekt vid
alla tillfällen när en tillfällig
kommunikationslänk behövs,
inom/utomhus eller i industri-
miljö. Välj vilken kabeltyp ni
önskar.

RapidNet kabelsystem - Koppar

RapidNet är ett världsledande system av pre-terminerad kabel för
fysisk strukturerad IT infrastruktur. Kan reducera installations-
kostnaderna på plats med upp till 85%.
Finns i koppar eller fiber och är idealisk för nätverksinstallationer
från rack till rack i Datacenter. Pre-termineringen görs under kontroll-
erade former och testas noggrant innan leverans vilket dramatiskt
minskar risken för dämpning i nätverket. För trånga utrymmen eller
i befintliga installationer finns även kassetter med MTP/MPO
anslutning bak.
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Kundanpassade skåp
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SZB 1000mm brett med två sektioner. En 19” sektion
till vänster och en 300mm bred till höger.

SZB 19” med högventilerande
dubbeldörrar.

SZB avdelat i sektioner med delad frontdörr
och air condition.

Apparatskåp IP 54 med 19” profiler och air condition. SWN apparatlåda i rostfritt.

Några exempel på kundanpassade lösningar. Speciella krav på dimensioner, kyla,
rostfritt, dörrtyper. Vi kan även erbjuda skåp som klarar EMC krav.



Anteckningar
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