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Elkapsling har lång erfarenhet av anpassade lösningar
för skydd av känslig utrustning. Med utgångspunkt i
Försvarsmaktens designkrav levererar vi säkerhetsskåp
utifrån kundens behov, direkt från vår fabrik i Sverige.

Elkapsling AB, Industrivägen 1, 841 44 Alby, Sweden.
Tfn. +46 (0) 690-76 30 00.
www.elkapsling.se
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Säkerhetsskåp
Försvarsmaktens krav på fysiskt skydd
Marknadens största flexibilitet
Kort leveranstid
Skåpet är konstruerat i samarbete med Försvarsmakten och uppfyller kraven för skyddsnivå två.
Det gör Gleipner idealiskt för verksamheter med höga krav på datasäkerhet och intrångsskydd.
Gleipner levereras i normsatta storlekar med fast konfiguration eller som helt kundanpassade skåp.
Färdigmonterade eller i platta paket. Alltid med kort leveranstid och hög precision.
Gleipner är en vidareutveckling av vårt SEC-skåp som länge dominerat marknaden, vässat med över
40 års kunskap och erfarenhet. Utöver grundutförandets fysiska skydd kan Gleipner också utrustas
för RÖS-skydd, elektromagnetiskt skydd och omgivningsskydd med anpassad täthetsgrad.

Ytbehandling:
Pulverlack med strukturerad
yta, RAL 9002 (vit).

Fläktpaket med steglös varvtalsregulator och temperaturgivare
med digital display.

Fläktpaketet ventilerar upp
till 8 kW värme ur skåpet.

Levereras monterat
eller i platta paket.

Överstycke med två
chikaner för kabelgenomföring.
Intrångsskyddad, ventilerad
dörr som låses med 6-punkts
spanjolettlåsning, reglas med två
oberoende Assa-cylindrar och
säkras med bakkantssäkring.

Tillverkad i 2 mm stålplåt.
Skåpet är funktionsjordat.
Skåp kan förses med
dörr även på baksidan.

Elektroniska högsäkerhetslås
(SS 3492) finns som tillval.

Självbärande konstruktion
med löstagbara sidoplåtar.
Inga delar går att
demontera från utsidan.

Högerhängd dörr som
standard. Kan även
levereras i vänsterutförande.

4 eluttag i vänster gavel.
Justerbara 19-tumsskenor.

Ventilerad dörr.

BENÄMNING

BESKRIVNING

SEC 200 80 80 2P

Dim H=2000 B=800 D=800 mm Vikt ca 223 kg.

SEC 200 80 80 2A

Dim H=2000 B=800 D=800 mm Vikt ca 223 kg.

SEC 200 80 120 2P

Dim H=2000 B=800 D=1200 mm Vikt ca 271 kg.

SEC 200 80 120 2A

Dim H=2000 B=800 D=1200 mm Vikt ca 271 kg.

LGLS 3125

La-gard lås med låskista och batteribox (SS 3492).

KMLS 252

Kaba Mas lås med låskista och inbyggd generator (SS 3492).

SD 100

Seismisk detektor.

SFD 5

Strömpanel 5 uttag med nätavstörningsfilter.

SFD 9

Strömpanel 9 uttag.

GVP 80

Golvventilationspaket 80 djupt skåp för montage på datagolv.

GVP 120

Golvventilationspaket 120 djupt skåp för montage på datagolv.

GLD 80

Glidskenor för montage av tung utrustning i 19-tumsstativ.

GLD 120

Glidskenor för montage av tung utrustning i 19-tumsstativ.

VKK 140

Vertikal kabelkorg, 1,4 meter, 95x65 (DxB).

TFP 01

19-tumspanel för kablering 1HE.

KBK 100

Kableringsband, monteras med korgmutter, reglerbart 100 mm.

KBP 44

Kableringsbygel, 40x40 mm, monteras i korgmutterhål.

KM 6

Korgmutter 50 st/förp.

SM 6

Skruv till korgmutter 50 st/förp.

Luftfilter som enkelt kan bytas
från utsidan, utan verktyg.

Tätt understycke.
Kan även fås med intrångsskyddat luftgenomsläpp.

Skåpet kan förses
med ett fullt utdragbart
19-tumsstativ med 36 HE

Sockel med demonterbar
front anpassad för att lyfta
skåpet med pallyftare.

Testat för 200 kg jämn
belastning över stativet.

Med flera fack går det att skapa
olika behörighetsutrymmen i samma
skåp, med olika låsning och egen
kabelkanal till respektive fack.

Alla skåp kan levereras i andra
dimensioner eller färger.

