
SZAFA SERWEROWA SZB SE 19" 

Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach 

 Oferowana w 28 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w 
stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. 

 Rozbudowany system konfiguracji: 

 różne wykonania drzwi, osłon i dachów, 

 możliwość zestawienia szaf w zespoły, 

 doprowadzenie kabli do szafy możliwe z dowolnej strony, 

 konfigurowanie szafy za pomocą prostego systemu kodowania. 

 Możliwość kontrolowania drogi wentylującego strumienia powietrza 
poprzez zastosowanie odpowiedniego typu drzwi, osłon bocznych i 
systemu paneli wentylacyjnych. 

 Pełny zakres wyposażenia dodatkowego, specjalnego dla szaf 
serwerowych oraz typowego dla szaf telekomunikacyjnych. 

 Możliwość realizacji szaf w wykonaniach specjalnych według 
potrzeb klienta. 

    

Zakres dostawy 

 Zakres dostawy innych wykonań zależy od konfiguracji szafy 
opisanej za pomocą numeru katalogowego. 

Dane techniczne 

Materiał: 

Blacha stalowa 

Stopień ochrony: 

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów 
szczotkowych). 

Wykończenie powierzchni: 

Szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół - malowane farbą proszkową 
w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005. Zastosowanie innych kolorów 
po uzgodnieniu. 
Belki nośne - alucynk. 
Wysięgniki - ocynkowane. 

Dopuszczalne obciążenie: 

Rodzaj podstawy szafy 
Maksymalny dozwolony cieżar 
wyposażenia zamontowanego 

w szafie 

stopki 600 kg 

kółka typu 300 500 kg 

cokół 800 kg 
 

 

 
Szafa serwerowa SZB SE 42 U, 800x1000 mm, 
kolor RAL 9005  
Numer katalogowy: 
WZ-SZBSE-005-5711-13-7111-1-161 

 
Szafa serwerowa SZB SE 42 U, 600x1000 mm, 
kolor RAL 9005  
Numer katalogowy: 
WZ-SZBSE-006-5711-13-7111-1-161 

 
Szafa serwerowa SZB SE 42 U, 600x1000 mm, 
kolor RAL 9005  
Numer katalogowy: 

javascript:obr('http://www.zpas.pl/obr/zpaspl/szbse/n/WZ-SZBSE-005-5711-13-7111-1-161-d.jpg','0','0','Szafa serwerowa SZB SE 42 U, 800x1000 mm, kolor RAL 9005');
javascript:obr('http://www.zpas.pl/obr/zpaspl/szbse/n/WZ-SZBSE-006-5711-13-7111-1-161-d.jpg','0','0','Szafa serwerowa SZB SE 42 U, 600x1000 mm, kolor RAL 9005');
javascript:obr('http://www.zpas.pl/obr/zpaspl/szbse/n/WZ-SZBSE-006-4622-13-7111-1-161-d.jpg','0','0','Szafa serwerowa SZB SE 42 U, 600x1000 mm, kolor RAL 9005');


WZ-SZBSE-006-4622-13-7111-1-161 

 

BUDOWA 

1. Szkielet szafy 
2. Belka nośna 
3. Belka nośna środkowa 
4. Wysięgnik 
5. Cokół z wysuwaną ramą wsporczą 
6. Dach 
7. Listwa uziemienia 
8. Ceownik 
9. Wyłamywana zaślepka boczna 
10. Wyłamywana zaślepka tylna 

 

 

Wymiary [mm] 

G G1 

1000 210 

1200 380 

Uwagi: 

 Szafę na rysunku pokazano bez osłon i 
drzwi. 

 W płycie górnej (opcjonalnie w dachu) 
szafy znajdują się te same otwory jak w 
płycie dolnej. Otwory te można 
wyposażyć w różnego rodzaju zaślepki. 
Otwory 380x40 i 380x50 mm 
są fabrycznie zakryte wyłamywanymi 
zaślepkami. 

 

Tabela wykonań 

Szerokość 
całkowita 

L [mm] 

Głębokość 
całkowita 
G [mm] 

Numer wykonania 

800 
1000 1 3 5 7 9 11 13 

1200 21 23 25 27 29 31 33 

600 
1000 2 4 6 8 10 12 14 

1200 22 24 26 28 30 32 34 
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Wysokość użytkowa szafy 
HU [U = 44,45 mm] 

47 U 45 U 42 U 39 U 36 U 33 U 24 U 

Wysokość szkieletu H [mm] 2183 2096 1963 1830 1696 1563 1163 

Uwaga: 

Szafy w wykonaniach zaznaczonych czerwonym kolorem dostępne są  
w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. - zobacz szczegółowe informacje. 
Termin wykonania pozostałych szaf wg uzgodnienia. 

Numer katalogowy 

 

WZ-SZBSE-XXX-XXXX-XX-XXXX-X-XXX 

 
Kliknij na powyższym numerze, aby zobaczyć instrukcję kodowania. 

Kliknij TUTAJ, aby uruchomić konfigurator szafy. 

Sposób zamawiania 

1. Zamawiając szafę SZB SE, należy zawsze podać numer katalogowy wg powyższego schematu, który określa 
wymiary gabarytowe szafy oraz rodzaje drzwi, osłon, dachu i podstawy, układu belek lub kątowników nośnych 
oraz kolor szafy. 

2. Następnie należy podać numery katalogowe elementów wyposażenia dodatkowego (półki, zaślepki, listwy 
zasilające, panele wentylacyjne itp.). Elementy dodatkowego wyposażenia szafy dostarczane są w osobnych 
opakowaniach wraz z elementami do montażu. 

Rodzaje perforacji w drzwiach i osłonach 

 
Perforacja typu A 
prześwit 30% 

 

 
Perforacja typu B 
prześwit 69% 

 

 
Perforacja typu C 
prześwit 80% 

Przykłady wykonań szaf SZB SE 

 
Szafa SZB SE 42 U, 800x1000 mm, kolor RAL 9005, drzwi przednie i tylne 
z perforacją typu C 
Numer katalogowy: WZ-SZBSE-005-5711-13-7111-1-161 

 

 
Szafa z dzwiami przednimi szklanymi 
z perforowanymi bokami metalowymi i 
zamkiem baskwilowym (trzypunktowym) 
Numer katalogowy: 
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Dostępna w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS WZ-SZBSE-006-4622-13-7111-1-161 

 
Szafa SZB SE 42 U, 800x1000 mm, kolor RAL 7035, drzwi przednie, drzwi tylne i 
osłony boczne z perforacją typu A 
Numer katalogowy: WZ-SZBSE-005-2522-13-7111-1-011 

 

 
Widok szafy z tyłu. Pod drzwiami tylnymi 
zamontowana maskownica 3 U z 
przepustem szczotkowym 

 
Szafa SZB SE 24 U, 800x1000 mm, kolor RAL 7035, drzwi przednie, drzwi tylne i 
osłony boczne z perforacją typu A 
Numer katalogowy: WZ-SZBSE-013-2422-13-7111-1-011 

 

 
Szafa z drzwiami przednimi szklanymi. 
Numer katalogowy: 
WZ-SZBSE-006-3422-13-7111-1-011 

 
Szafa SZB SE 42 U, 600x1000 mm, kolor RAL 9005, drzwi przednie i tylne 
z perforacją typu C 
Numer katalogowy: WZ-SZBSE-006-5711-13-7111-1-161 
Dostępna w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS 

 

 
Szafa serwerowa z drzwiami 
w wykonaniu specjalnym 
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Szafa SZB SE 42 U, 600x1000 mm, kolor RAL 7035, drzwi przednie, drzwi tylne i 
osłony boczne z perforacją typu A 
Numer katalogowy: WZ-SZBSE-006-2522-13-7111-1-011 

 

 
Szafa serwerowa z drzwiami 
w wykonaniu specjalnym 

 
Szafa SZB SE 24 U, 600x1000 mm, kolor RAL 7035, drzwi przednie, drzwi tylne i 
osłony boczne z perforacją typu A 
Numer katalogowy: WZ-SZBSE-014-2522-13-7111-1-011 

 

 
Szafa serwerowa z drzwiami 
w wykonaniu specjalnym 
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