


2

 

L600xA600mm L600xA800mm L600xA1000mm

19’’ Seria CK de cabinete de podea 

Cabinete de podea, Seria CK, lățime 600mm

Gama de produse aparținând liniei CK este dezvoltată pentru rețelele de cablare structurate și servere, ca o soluție
economică, însă incluzând toate funcțiile necesare în structurile de rețele și servere.

Producția industrială complet automatizată a acestor cabinete oferă rezultate cu un raport optim între cost și calitate,
astfel încât gama de produse să își atingă obiectivele stabilite.

Seria 600 este disponibilă în 8 unități (U) diferite, notate de la 12U la 42U, cu lățimi de la 600, 800, până la 1000mm.
Fiecare cabinet include în mod standard o ușă frontală din sticlă, o ușă din tablă în partea din spate și panouri laterale
care se pot detașa, toate cu posibilitatea de blocare. Cabinetele seriei cu lățimea de 800mm au dimensiuni notate de la
32U la 42U. Gama extinsă de unități disponibile (U) răspunde oricărei solicitări de infrastructură.

Seria de cabinete CK are o estetică profesională care se datorează carcasei metalice a ușii frontale. Gama de produse
atrage atenția și datorită culorilor elegante, ușor de integrat în spațiu. Culorile sunt Negru RAL 9005 și Gri Deschis
RAL 7035, texturate cu încrețituri fine.

Gama de produse cu adâncimea de 1000mm se pretează aplicațiilor de servere și stocare cu densitate scăzută.
De asemenea, versiunile A=1000mm au ușile frontale și cele din spate dotate cu perforații în proporție de 63%,
pentru o mai bună ventilație în interiorul cabinetului.

Produsele sunt livrate ca un întreg, echipate cu picioare ajustabile.
Cabinetele seriei CK au o gamă diversă de accesorii care vin în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor.



DETALII DE CONSTRUCȚIE:
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19’’ Seria CK de cabinete de podea 

Profil principal - Cadru - Top/Bază:
Tehnologia de pliere multiplă automată folosită la formarea profilurilor de colțuri ale acestor cabinete oferă o structură
care poate susține greutăți mari, de până la 600 kg.

Capacul superior şi baza cabinetului sunt fixate strâns de cadru cu nituri solide.
Capacul superior al cabinetului are integrat un spaţiu destinat modulului de ventilaţie, care se instalează din
interiorul cabinetului.

Cabinetele L600mm au în componență 2 capace din plastic care închid orificiile de acces cabluri aflate în partea superioară
a cabinetului. De asemenea, la cabinetele L800mm astfel de capace din plastic sunt amplasate suplimentar pe partea
stângă și pe cea dreaptă a capacului superior și a celui inferior. Doar la modelul L600mm x A600mm, din pricina spațiului
mic disponibil, tavanul este deja dotat, pe lângă perforațiile pentru unitatea de ventilație, și cu perii speciale (înlocuind
capacele din PVC), care au același rol de a masca prezența cablurilor.
La nevoie, oricare dintre aceste capace PVC pot fi înlăturate, iar cablurile se pot insera în zona superioară sau cea
inferioară. În acest fel se evită supraaglomerarea cu cabluri și se obține un mai bun management al spațiului.
Ca accesorii pot fi folosite pentru accesul cablurilor periile din plastic cu dimensiunea de 300x55mm, care oferă, în plus,
o protecție eficientă împotriva pătrunderii prafului. Mai multe detalii aflați în secțiunea dedicată accesoriilor.

Baza are integrată o placă detașabilă, care facilitează introducerea cablurilor necesare. Pentru a proteja cablurile și a
împiedica pătrunderea prafului, această placă poate fi integrată cu o fantă glisantă cu protecție din cauciuc la una dintre
extremități, cu dimensiunea de 350x250mm. Deschiderea maximă a acestei fante izolante este de 350x150mm.

După introducerea cablurilor, mecanismul acesta susține și fixează cablurile în poziție paralelă, prevenind în același timp
pătrunderea particulelor de praf în interiorul cabinetului.
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DETALII DE CONSTRUCŢIE:

Structura uşii frontale

Structura uşii din spate

Detaliu mâner blocare pe un punct

19’’ Seria CK de cabinete de podea 

Acces în interiorul cabinetelor:

Ușa frontală integrează un cadru metalic și un geam din sticlă
fumurie, rezistent la șocuri, antistatic și gros de 4mm. Geamul are
o închizătoare care se blochează într-un singur punct.
Ușile frontale au benzi din PVC cu rol decorativ, Gri Antracit pentru
cabinete RAL 7035 Gri Deschis și Gri Deschis pentru cabinetele
Negru RAL 9005.

Ușa are deschiderea setată de la dreapta la stânga, dar se poate
modifica de la stânga la dreapta prin interschimbarea sistemului
de balamale. Aceste balamale se bazează pe un sistem de ancorare
cu arcuri, ceea ce permite înlăturarea întregii uși în câteva secunde,
fără necesitatea folosirii altor unelte în timpul acestui procedeu.

Ușile din față au o deschidere de 235 grade, fapt care permite
accesul la interiorul cabinetului, pentru diferite operațiuni de
instalare sau întreținere.

Ușile din spate se pot bloca datorită închizătorii pe butuc.
Înlăturarea acestor uși de pe carcasa cabinetului se face rapid,
datorită aceluiași sistem pe arcuri.
Tehnologia de pliere în 8 straturi conferă rigiditate acestor uși.

Ușile din spate au unghiul de deschidere de 120 grade.
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DETALII DE CONSTRUCŢIE:

Panourile laterale se detaşează sau fixează cu ajutorul
încuietoarei pe butuc şi a celor 2 dispozitive de blocare din
PVC, dispuse pe laterale.
Tehnologia de pliere în 8 straturi conferă rigiditate acestor uşi. 

Blocarea mecanică facilă a panourilor laterale la cadrul
principal al cabinetului se face printr-un sistem de clipsare, 
care permite prinderea şi detaşarea lor în câteva secunde.
Alte unelte nu mai sunt necesare în timpul acestei operaţiuni.

Toate profilurile de 19” ale seriei de cabinete de podea
Lande CK au marcate unitățile U, începând de la 1U până la
42U. Se obțin aceleași înălțimi marcate în unități U, fie că
sunt socotite de sus în jos, sau de jos în sus.
Aceste profiluri de 19” beneficiază de tehnologia de pliere în
4 straturi, cu o grosime de 1,5mm. Sunt fabricate din oțel
zincat cu un strat de 8-12 microni, cu protecție împotriva
coroziunii.

Profilurile de 19” sunt ajustabile în adâncime. În acest scop,
şuruburile nu trebuie să fie desfăcute, ci doar slăbite şi
poziţionate în canalele prevăzute pe profilurile de susţinere
laterale în partea superioară şi inferioară a cabinetului.
Profilurile de 19” sunt fixate în cazul cabinetelor de până la
26U numai în partea superioară şi cea inferioară a acestora.

La cabinetele ce depăşesc 26U profilurile de 19” beneficiază
de un suport orizontal suplimentar în formă de "Z” realizat
din oţel de 1.5mm grosime, zincat cu un strat de 8-12 microni.

Toate tipurile de cabinete de podea oferă 4 tipuri de acces
facil la interior şi la echipamentele găzduite, pentru toate
tipurile de instalaţii sau pentru întreţinerea echipamentelor.

Cabinetele aparţinând seriei CK au un element decorativ pe
capacul superior, realizat din ABS. Culorile de bază sunt
Gri Antracit şi Negru, iar pentru alte variante vă sugerăm să
contactaţi departamentul de vânzări Lande.

În varianta standard, toate cabinetele sunt dotate cu câte un
termometru digital cu display şi un cablu de 1m (extins în
interiorul cabinetului), cu actualizarea temperaturii o dată pe
minut. Termometrul funcţionează cu două baterii de lithium
cu o durată de viaţă de 2 ani.

19’’ Seria CK de cabinete de podea 



6

Culori standard:

RAL 9005 Negru RAL 7035 Gri Deschis

Încărcare: 600 kgLăţime: 600mm
Adâncime: 600mm

Înălţimi standard:

8 înălţimi U diferite: 12U, 16U, 20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 42U

Standarde și conformitate:

ISO 9001:2008 
Sistemul de management al calităţii

EN 61587 -1:2012 
Structuri mecanice pentru echipament electronic

IEC 297-1 Montare 19’’
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet

   
   

   

  

CE conform cu
EN 60950-1:2006 
Tehnologia informaţiei
Echipamente - Siguranţă - Partea1- 
Cerinţe generale

Prietenos cu mediul;
* ISO 14001 Sistemul de management
al mediului
* Conformitate RoHS
* Materiale reciclabile 100%

Lăţime: 600mm  Adâncime: 600mm
19’’ Seria CK de cabinete de podea

Seria CK de cabinete de podea, cu profiluri de 19” şi
dimensiuni efective: lățime 600mm, adâncime 600mm și
8 înălțimi diferite, oferă posibilități vaste de configurare.
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Seria CK 19”, Cabinete de Podea, Lăţime=600 mm, Adâncime=600mm

Cod produs*

LN-CK12U6060-LG
LN-CK16U6060-LG
LN-CK20U6060-LG
LN-CK22U6060-LG
LN-CK26U6060-LG
LN-CK32U6060-LG
LN-CK36U6060-LG
LN-CK42U6060-LG

CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK

600x600x647
600x600x824

600x600x1002
600x600x1091
600x600x1269
600x600x1536
600x600x1713
600x600x1980

680x680x783
680x680x960

680x680x1140
680x680x1226
680x680x1406
680x680x1676
680x680x1854
680x680x2120

26
33
40

43,5
51,5
62

69,5
79

12U 19'' Cabinet  de  podea  L=600mm A=600mm  cu termometru LCD
16U 19'' L=600mm A=600mm  cu termometru LCD
20U 19'' L=600mm A=600mm  cu termometru LCD
22U 19'' L=600mm A=600mm  cu termometru LCD
26U 19'' L=600mm A=600mm  cu termometru LCD
32U 19'' L=600mm A=600mm  cu termometru LCD
36U 19'' L=600mm A=600mm  cu termometru LCD
42U 19'' L=600mm A=600mm  cu termometru LCD

Gamă Descriere produs Dimensiuni
LxAxÎ (mm) Greutate (kg)

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori la comandă. Produsul are uşă frontală din sticlă, cu închidere pe mâner, uşă metalică în spate, cu închidere
pe butuc tip “0” și panouri laterale metalice detașabile.

Lăţime: 600mm Adâncime: 600mm. Construcţie.
19’’ Seria CK de cabinete de podea 

Dimensiuni pachet
LxAxÎ (mm)

Cabinet  de  podea
Cabinet  de  podea
Cabinet  de  podea
Cabinet  de  podea
Cabinet  de  podea
Cabinet  de  podea
Cabinet  de  podea
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Culori standard:

RAL 9005 Negru RAL 7035 Gri deschis

 
 

 

Lăţime: 600mm Adâncime: 800mm
19’’ Seria CK de cabinete de podea

Încărcare: 600 kgLăţime: 600mm
Adâncime: 800mm

Înălţimi standard:
8 înălţimi U diferite: 12U, 16U, 20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 42U

Standarde și conformitate:

ISO 9001:2008 
Sistemul de management al calităţii

EN 61587 -1:2012 
Structuri mecanice pentru echipament electronic

IEC 297-1 Montare 19’’
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet

Seria CK de cabinete de podea, cu profiluri de 19” şi
dimensiuni efective: lățime 600mm, adâncime 800mm,
cu adâncime utilă maximă, 8 înălțimi diferite, oferă
posibilități vaste de configurare.

CE conform cu
EN 60950-1:2006 
Tehnologia informaţiei
Echipamente - Siguranţă - Partea1- 
Cerinţe generale

Prietenos cu mediul;
* ISO 14001 Sistemul de management
al mediului
* Conformitate RoHS
* Materiale reciclabile 100%
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LN-CK12U6080-LG
LN-CK16U6080-LG
LN-CK20U6080-LG
LN-CK22U6080-LG
LN-CK26U6080-LG
LN-CK32U6080-LG
LN-CK36U6080-LG
LN-CK42U6080-LG

CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK
CK

600x800x647
600x800x824

600x800x1002
600x800x1091
600x800x1269
600x800x1536
600x800x1713
600x800x1980

680X880x783
680X880x960

680X880x1140
680X880x1226
680X880x1406
680X880x1676
680X880x1854
680X880x2120

30
38

45,5
50

58,5
70
76
89

12U 19''   Cabinet de podea  L=600mm A=800mm  cu termometru LCD
16U 19''   L=600mm A=800mm
20U 19'’   L=600mm A=800mm
22U 19''   L=600mm A=800mm
26U 19''   L=600mm A=800mm
32U 19''   L=600mm A=800mm
36U 19''   L=600mm A=800mm
42U 19''   L=600mm A=800mm

451

25
0

Min60 / Max 142 / Std 101

 Min 509 / Max 653 / Std 570

Min60 / Max 122 / Std 91
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600 800

H

600 800

H

72
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70

VEDERE FRONTALĂ

Lăţime: 600mm Adâncime: 800mm. Construcţie.
19’’ Seria CK de cabinete de podea

VEDERE DETALIATĂ

VEDERE DIN SPATE

VEDERE DE SUS

DISTANŢĂ MONTARE ECHIPAMENT
MAX/MIN/STANDARD

Panou detaşabil
pentru acces cabluri

VEDERE DE JOS

Seria CK 19”, Cabinete de Podea, Lățime=600mm, Adâncime=800mm

Cod produs* Gamă Descriere produs Dimensiuni
LxAxÎ (mm) Greutate (kg)

Dimensiuni pachet
LxAxÎ (mm)

  cu termometru LCD
  cu termometru LCD
  cu termometru LCD
  cu termometru LCD
  cu termometru LCD
  cu termometru LCD
  cu termometru LCD

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori la comandă. Produsul are ușă frontală din sticlă, cu închidere pe mâner, ușă metalică în spate, cu închidere
pe butuc tip “0” și panouri laterale metalice detașabile.

  Cabinet de podea
  Cabinet de podea
  Cabinet de podea
  Cabinet de podea 
  Cabinet de podea
  Cabinet de podea
  Cabinet de podea
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Culori standard:

RAL 9005 Negru RAL 7035 Gri deschis

Lăţime: 600mm
Adâncime: 1000mm

Înălţimi standard:

5 înălţimi U diferite: 22U, 26U, 32U, 36U, 42U

Standarde și conformitate:

Lăţime: 600mm Adâncime: 1000mm
19’’ Seria CK de cabinete de podea

Încărcare: 600 kg

ISO 9001:2008 
Sistemul de management al calităţii

EN 61587 -1:2012 
Structuri mecanice pentru echipament electronic

IEC 297-1 Montare 19”
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet

CE conform cu
EN 60950-1:2006 
Tehnologia informaţiei
Echipamente - Siguranţă - Partea1- 
Cerinţe generale

Prietenos cu mediul;
* ISO 14001 Sistemul de management
al mediului
* Conformitate RoHS
* Materiale reciclabile 100%

Seria CK de cabinete de podea, cu profiluri de 19” şi
dimensiuni efective: lățime 600mm, adâncime 1000mm,
cu adâncime utilă maximă, 5 înălțimi diferite, oferă
posibilități vaste de configurare.
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LN-CK22U6010-LG
LN-CK26U6010-LG
LN-CK32U6010-LG
LN-CK36U6010-LG
LN-CK42U6010-LG

CK
CK
CK
CK
CK

600x1000x1091
600x1000x1269
600x1000x1536
600x1000x1713
600x1000x1980

680X1080x1226
680X1080x1406
680X1080x1676
680X1080x1854
680X1080x2120

62
71
86
95

110

22U 19''   Cabinet de podea   L=600mm A=1000mm  cu termometru LCD
 26U 19''   L=600mm A=1000mm  cu termometru LCD
32U 19''   L=600mm A=1000mm  cu termometru LCD
36U 19''   L=600mm A=1000mm  cu termometru LCD
42U 19''   L=600mm A=1000mm  cu termometru LCD

600
1000

H

600
1000

H
10

00

600

70
,5

316

550

92
6

10
00

600

25
0

350

451

Min60 / Max 142 / Std 101

Mi709 / Max 853 / Std 740

Min60 / Max 122 / Std 91

Lăţime: 600mm Adâncime: 1000mm. Construcţie.
19’’ Seria CK de cabinete de podea

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE DETALIATĂ

VEDERE DIN SPATE

VEDERE DE SUS

DISTANŢĂ MONTARE ECHIPAMENT
MAX/MIN/STANDARD

VEDERE DE JOS

Seria CK 19”, Cabinete de Podea, Lăţime=600 mm, Adâncime=1000mm

Cod produs* Gamă Descriere produs Dimensiuni
LxAxÎ (mm) Greutate (kg)

Dimensiuni pachet
LxAxÎ (mm)

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori la comandă. Produsul are uşă frontală din sticlă, cu închidere pe mâner, uşă metalică în spate, cu închidere pe butuc tip “0”
și panouri laterale metalice detașabile.

Panou detaşabil
pentru acces cabluri

  Cabinet de podea
  Cabinet de podea
  Cabinet de podea
  Cabinet de podea
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L800xA800mm

L800xA1000mm

Lăţime: 800mm
19’’ Seria CK de cabinete de podea 

Seria de cabinete de podea CK cu lățimea de 800mm
împărtășește aceleași caracteristici de construcție cu cele
aparținând seriei cu lățimea de 600mm, cu avantaje suplimentare
pentru nevoie de infrastructură pentru cablare în masă.

Seria de cabinete CK asigură optimizare maximă, ce duce la
performanțe optime între calitate și valoare adăugată.

Cabinetele oferă o soluție performantă pentru cablare și infra-
structură de rețea, iar în paralel promovează un preț economic
în comparație cu calitatea ridicată a produsului bazată pe
tehnologii de fabricație industriale complet automatizate.

Seria 800 este disponibilă în 3 unități (U) diferite, notate: 32U,
36U și 42U, toate cu adâncimea de 800mm, respectiv înălțimea
42U cu adâncimea de 1000mm. Fiecare cabinet include în mod
standard o ușă frontală din sticlă cu deschidere dublă și o ușă
metalică situată în spate, montată pe balamale, ambele având
posibilitatea de a � blocate.

Seria de cabinete CK a�șează o imagine de produs profesional,
cu un aspect estetic care se datorează elementelor decorative
prezente pe ușa frontală. Gama de produse atrage atenția și
datorită culorilor elegante, ușor de integrat în spațiu.
Culorile standard sunt Negru RAL 2005 și Gri Deschis RAL 7035,
texturate cu încrețituri �ne.

Gama de produse cu adâncimea de 1000mm se pretează
aplicațiilor de servere și stocare cu densitate scăzută.

Produsele sunt livrate ca un întreg, asamblate și con�gurate,
echipate cu picioare ajustabile.

Cabinetele seriei CK au o gamă diversă de accesorii care vin în
întâmpinarea nevoilor utilizatorilor.
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Lăţime: 800mm. 
19’’ Seria CK de cabinete de podea

DETALII DE CONSTRUCŢIE:

Cabinetele cu lăţimea de 800mm au capace detaşabile, localizate în stânga şi dreapta pe capacul superior şi la baza cabinetului.
De asemenea şi în partea posterioară a capacului superior. La nevoie, oricare dintre aceste capace pot � înlăturate pentru
inserarea cablurilor necesare în con�guraţiile dorite, evitându-se astfel aglomerarea de cabluri în cabinet.
Ca accesoriu este oferit un set de perii cu dimensiunea de 300x55mm, folosite pentru protejarea intrării cablurilor împotriva
pătrunderii prafului. Mai multe detalii în secţiunea dedicată accesoriilor.

Deschiderea maximă a acestei fante izolante este de 350x150mm.
După introducerea cablurilor, mecanismul acesta susține și �xează cablurile în poziție paralelă, prevenind în acealași timp
pătrunderea particulelor de praf în interiorul cabinetului.

Baza cabinetului are integrată o placă detaşabilă semidecupată, prin care pot � inserate cabluri în interiorul cabinetului.
Pentru a proteja cablurile şi a împiedica pătrunderea prafului, această  placă poate � înlocuită cu o alta, glisantă, de dimensiuni
L=350mm x A=250mm, echipată la una din extremităţi cu o protecţie din cauciuc.

Pro�l principal - Cadru - Capace sus/jos:

Tehnologia de pliere automată în straturi multiple aplicată sistemului de pro�luri rezultă într-o structură rezistentă la încărcări
mari, de până la 600 kg.
Carcasele monobloc pliate multiplu sunt �xate strâns de cadrul cabinetului cu nituri din metal.
Capacul superior are integrat un spațiu destinat unității pentru ventilare forțată.
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Închizătoarea de sus, cu mâner PVC

Închizătoarea de jos, cu mâner PVC

Lăţime: 800mm.
19’’ Seria CK de cabinete de podea

DETALII DE CONSTRUCŢIE:

Uşile din spate se pot bloca datorită încuietoarei pe butuc.
Tehnologia de pliere multiplă în 8 straturi conferă rigiditate 
acestor uşi. Înlăturarea acestor uşi de pe carcasa cabinetului se 
face rapid, datorită aceluiaşi sistem pe arcuri, fără apelarea la 
alte unelte în acest scop.

Uşile din spate au unghiul de deschidere de 120 grade.

Structura uşii frontale

Structura uşii din spate

Accesul în interiorul cabinetelor:
Ușa frontală integrează un cadru metalic și un geam din sticlă
fumurie, rezistent la șocuri, antistatic și gros de 4mm.

Pe geamuri sunt dispuse două încuietori, una sus și una jos.
Ușile frontale au benzi din PVC cu rol decorativ, Gri Antracit pentru
cabinetele Gri Deschis  RAL 7035 și Gri Deschis pentru cabinetele
Negru RAL 9005.

Ușa are deschidere dublă, spre dreapta și stânga. Aceasta
permite su�cient spațiu în fața cabinetului, cât timp ușile sunt
deschise. Balamalele sunt pe un sistem de ancorare cu arcuri,
ceea ce permite înlăturarea întregii uși frontale în câteva secunde,
fără necesitatea folosirii altor unelte în timpul acestui procedeu.

Ușile din față au o deschidere de 235 grade, fapt ce permite
accesul la interiorul cabinetului pentru diferite operațiuni de
instalare sau întreținere.
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Lăţime: 800mm.
19’’ Seria CK de cabinete de podea 

DETALII DE CONSTRUCŢIE:

Panourile laterale se detașează sau se �xează cu ajutorul
încuietoarei pe butuc și a celor 2 dispozitive de blocare din PVC,
dispuse pe laterale.

Tehnologia de pliere în 8 straturi conferă rigiditate acestor uși.
Blocarea mecanică facilă a panourilor laterale la cadrul principal
al cabinetului se face printr-un sistem de clipsare, care permite
prinderea și detașarea lor în câteva secunde. Alte unelte nu mai
sunt necesare în timpul acestei operațiuni.

Toate pro�lurile de 19” ale seriei de cabinete de podea Lande CK
au marcate unitățile (U), începând de la 1U până la 42U.

Se obțin aceleași înălțimi marcate în unități U, �e că sunt socotite
de sus în jos, sau de jos în sus.

Aceste pro�luri de 19” bene�ciază de tehnologia de pliere în 4
straturi, cu o grosime de 1,5mm. Sunt fabricate din oțel zincat
cu un strat de 8-12 microni, cu protecție împotriva coroziunii.

Pro�lurile de 19” sunt ajustabile în adâncime. În acest scop,
șuruburile nu trebuie să �e desfăcute, ci doar slăbite și poziționate
în canalele prevăzute pe pro�lurile de susținere laterale în
partea superioară și cea inferioară a cabinetului.

La cabinetele de podea CK pro�lurile de 19” bene�ciază de un
suport orizontal suplimentar realizat din oțel de 1,5mm grosime
și două prinderi în partea superioară și cea inferioară a
cabinetului, pe pro�luri L, zincate cu un strat de 8-12 microni.

Toate tipurile de cabinete de podea oferă 4 variante de acces
facil la interior și la echipamentele găzduite, pentru toate tipurile
de instalații sau pentru întreținerea echipamentelor.

Cabinetele aparținând seriei CK au un element decorativ pe
capacul superior, realizat din ABS. Culorile de bază sunt Gri Antracit
și Negru, iar pentru alte variante vă sugerăm să contactați
departamentul de vânzări Lande.

În varianta standard, toate cabinetele sunt dotate cu câte un
termometru digital cu display, plasat în colțul de sus-stânga,
cu actualizarea temperaturii o dată pe minut.
Termometrul funcționează cu două baterii de lithium cu o
durată de viață de 2 ani.



Manager vertical de cabluri
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Lăţime: 800mm.
19’’ Seria CK de cabinete de podea

ACCESORII:

Managementul cablurilor pe verticală;

Pentru administrarea cablurilor şi patch-cord-urilor necesare, 
cabinetele liniei CK de 800mm (32U, 36 U, 42 U) sunt compatibile
cu setul de gestionare realizat din metal, cu dimensiuni de
97x97mm, care se poate instala la stânga sau dreapta cabinetului.

Aceste accesorii verticale conferă ansamblului un aspect curat, 
profesionist, prin mascarea legăturilor de cabluri şi găzduirea 
lor în coloanele de management.

Marcarea şi etichetarea cablurilor şi a mănunchiurilor este facilă, 
prin utilizarea benzilor Velcro. Aceste benzi sunt utile pentru 
separarea legăturilor de cabluri şi managementul lor ulterior.

Toate cabinetele seriei CK cu lăţimea de 800mm sunt dotate cu 
câte un termometru digital cu display şi un cablu de 1m 
(extins în interiorul cabinetului), cu actualizarea temperaturii 
o dată pe minut. Termometrul funcţionează cu două baterii de
lithium cu o durată de viaţă de 2 ani.
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Culori standard:

RAL 9005 Negru RAL 7035 Gri deschis

Lăţime: 800mm Adâncime: 800mm.
19’’ Seria CK de cabinete de podea

Încărcare: 600 kgLățime: 800mm
Adâncime: 800mm

Înălţimi standard:

3 înălțimi U diferite: 32U, 36U, 42U

Standarde și conformitate:

ISO 9001:2008 
Sistemul de management al calităţii

EN 61587 -1:2012 
Structuri mecanice pentru echipament electronic

IEC 297-1 Montare 19’’
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet

CE conform cu
EN 60950-1:2006 
Tehnologia informaţiei
Echipamente - Siguranţă - Partea1- 
Cerinţe generale

Prietenos cu mediul;
* ISO 14001 Sistemul de management
al mediului
* Conformitate RoHS
* Materiale reciclabile 100%

Seria CK de cabinete de podea, cu profiluri de 19” şi
dimensiuni efective: lățime 800mm, adâncime 800mm,
cu adâncime utilă maximă, 3 înălțimi diferite, oferă
posibilități vaste de configurare.
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Cod produs* Gamă Descriere produs Dimensiuni
LxAxÎ (mm) Greutate (kg)

Dimensiuni pachet
LxAxÎ (mm)

LN-CK32U8080-LG
LN-CK36U8080-LG
LN-CK42U8080-LG
LN-KDG-ORG-32EU-LG
LN-KDG-ORG-36EU-LG
LN-KDG-ORG-42EU-LG

CK
CK
CK

ACCESORII
ACCESORII
ACCESORII

800x800x1536
800x800x1713
800x800x1980

97x97x1440
97x97x1620
97x97x1885

880X880x1676
880X880x1854
880X880x2120
130X190X1450
130X190X1650
130X190X1950

90
101
118

7
8

10

32U 19”   Cabinet de podea  L=800mm A=800mm  cu termometru LCD
36U 19”   Cabinet de podea  L=800mm A=800mm  cu termometru LCD
42U 19”   Cabinet de podea  L=800mm A=800mm  cu termometru LCD
32U Ghidaj vertical metalic management cabluri set stânga/dreapta
36U Ghidaj vertical metalic management cabluri set stânga/dreapta
42U Ghidaj vertical metalic management cabluri set stânga/dreapta

800 800

H

800 800

H

750
800

72
6

80
0

800

80
0

316

70

Min60 / Max 122 / Std 101

Min 509 / Max 653 / Std 570

Min60 / Max 142 / Std 101

451

25
0

350

Lăţime: 800mm Adâncime: 800mm. Construcţie.
19’’ Seria CK de cabinete de podea 

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE DETALIATĂ

VEDERE DIN SPATE

VEDERE DE SUS

DISTANŢĂ MONTARE ECHIPAMENT
MAX/MIN/STANDARD

VEDERE DE JOSPanou detaşabil
pentru acces cabluri

Seria CK 19”, Cabinete de Podea, Lăţime=800 mm, Adâncime=800mm

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori la comandă. Produsul are două uşi frontale din sticlă, cu două încuietoare, sus și jos, uşă metalică în spate, cu închidere pe butuc
tip “0”  și panouri laterale metalice detașabile.
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Lăţime: 800mm Adâncime: 1000mm.
19’’ Seria CK de cabinete de podea

Încărcare: 600 kg
Lăţime: 800mm
Adâncime: 1000mm

Înălţimi standard:

Înălțime U: 42U

Standarde și conformitate:

ISO 9001:2008 
Sistemul de management al calităţii

EN 61587 -1:2012 
Structuri mecanice pentru echipament electronic

IEC 297-1 Montare 19’’
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet

Culori standard:

RAL 9005 Negru RAL 7035 Gri deschis

Seria CK de cabinete de podea, cu profiluri de 19” şi
dimensiuni efective: lăţime 800mm, adâncime 1000mm şi
înălţime standard 42U, oferă posibilități vaste de configurare.

CE conform cu
EN 60950-1:2006 
Tehnologia informaţiei
Echipamente - Siguranţă - Partea1- 
Cerinţe generale

Prietenos cu mediul;
* ISO 14001 Sistemul de management
al mediului
* Conformitate RoHS
* Materiale reciclabile 100%
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LN-CK42U8010-LG
LN-KDG-ORG-42EU-LG

CK
ACCESORII

800x1000x1980
97x97x1885

880x1080x2120 
130X190X1950 

134
10

42U 19” Cabinet de podea L=800mm A=1000mm cu termometru LCD  

800 1000

H

800 1000

H

750
800

92
6

10
00

800

10
00

316

70

25
0

451

Min60 / Max 122 / Std 91

Min 709 / Max 689 / Std 740

Min60 / Max 142 / Std 101

350

Lăţime: 800mm Adâncime: 1000mm. Construcţie.
19’’ Seria CK de cabinete de podea

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE DETALIATĂ

VEDERE DIN SPATE

VEDERE DE SUS

DISTANŢĂ MONTARE ECHIPAMENT
MAX/MIN/STANDARD

VEDERE DE JOS

Panou detaşabil
pentru acces cabluri

Seria CK 19”, Cabinete de Podea, Lăţime=800 mm, Adâncime=1000mm

Cod produs* Gamă Descriere produs Dimensiuni
LxAxÎ (mm) Greutate (kg)

Dimensiuni pachet
LxAxÎ (mm)

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori la comandă. Produsul are două uși frontale din sticlă, cu două încuietoare, sus și jos, uşă metalică în spate, cu deschidere
simplă şi închidere pe butuc tip “0” și panouri laterale metalice detașabile.

42U Ghidaj vertical metalic management cabluri set stânga/dreapta



L600xA1000mm

L800xA1000mm
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Cabinete pentru servere
19’’ Seria CK de cabinete de podea

Seria CK de cabinete pentru servere cu dimensiunile
L=600mm A=1000mm şi L=800mm  A=1000mm

Seria CK pentru servere păstrează aceleaşi caracteristici de 
construcţie, cu o mai bună ventilaţie pentru servere şi echipamente 
de stocare datorită perforaţiilor din uşile din față şi din spate.

Seria CK de cabinete pentru servere oferă o optimizare maximă a 
spaţiului, cu un raport de performanţă între nivelul calităţii şi valorii 
adăugate.

Cabinetele oferă o soluţie performantă pentru servere şi infrastructura
de stocare, în paralel promovând un preţ economic în comparație
cu calitatea ridicată a produsului bazată pe tehnologii de fabricație
industriale complet automatizate. 

Seria L=600mm şi A=1000mm este disponibilă în 5 unităţi (U) diferite: 
22U, 26U, 32U, 36U şi 42U.

Fiecare cabinet este prevăzut în mod standard cu câte o uşă 
frontală şi una în spate, dintr-o unică piesă monobloc, care 
prezintă perforaţii în proporţie de 63%. Panourile laterale din oțel
pot � ușor de înlăturat. Toate aceste piese pot � blocate prin încuietori.

Seria de cabinete pentru servere CK are o estetică profesională, cu o
suprafaţă a ușilor perforată în proporţie de 63%, urmând un tipar
de fagure de miere. Gama de cabinete atrage atenţia prin aspectul
său elegant, ce se datorează inclusiv culorilor folosite:  Negru RAL 9005
şi Gri Deschis RAL 7035, vopsele care prezintă o textură cu încrețituri �ne.

Gama de produse are adâncimea de 1000mm şi se pretează 
aplicaţiilor de servere şi stocare cu densitate scăzută.

Produsele sunt livrate ca un întreg, asamblate și con�gurate,
echipate cu picioare ajustabile.

Seria de cabinete CK pentru servere bene�ciază de o gamă largă
de accesorii care vin în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor.
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Lăţime: 600mm Adâncime: 1000mm.
19” Seria CK de cabinete pentru servere

Încărcare: 600 kg
Lăţime: 600mm
Adâncime: 1000mm

Înălţimi standard:

5 înălțimi U diferite: 22U, 26U, 32U, 36U, 42U

Standarde şi conformitate:

ISO 9001:2008 
Sistemul de management al calităţii

EN 61587 -1:2012 
Structuri mecanice pentru echipament electronic

IEC 297-1 Montare 19’’
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet

Culori standard:

RAL 9005 Negru RAL 7035 Gri deschis

CE conform cu
EN 60950-1:2006 
Tehnologia informaţiei
Echipamente - Siguranţă - Partea1- 
Cerinţe generale

Prietenos cu mediul;
* ISO 14001 Sistemul de management
al mediului
* Conformitate RoHS
* Materiale reciclabile 100%

Seria CK de cabinete de podea, cu profiluri de 19” şi
dimensiuni efective: lățime 600mm, adâncime 1000mm,
cu adâncime utilă maximă și 5 înălțimi diferite, oferă
posibilități vaste de configurare.



LN-CS22U6010-BL
LN-CS26U6010-BL
LN-CS32U6010-BL
LN-CS36U6010-BL
LN-CS42U6010-BL

CK Server 600x1000x1091
600x1000x1269
600x1000x1536
600x1000x1713
600x1000x1980

680x1080x2505
680x1080x1455
680x1080x1720
680x1080x1900
680x1080x2160

62
71
86
96

112

22U 19''  Cabinet de podea L=600mm A=1000mm cu termometru LCD
26U 19'' L=600mm A=1000mm cu termometru LCD
32U 19'' L=600mm A=1000mm cu termometru LCD
36U 19'' L=600mm A=1000mm cu termometru LCD
42U 19'' L=600mm A=1000mm cu termometru LCD
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600
1000

H

600
1000

H

92
6

10
00

550
600

600

10
00

70

316

25
0

Min60 / Max 142 / Std 101

 Min 709 / Max 853 / Std 740

Min60 / Max 122 / Std 91

451

350

63% Proporţie
de perforare

Lăţime: 600mm Adâncime: 1000mm. Construcţie.
19” Seria CK de cabinete pentru servere

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE DETALIATĂ

VEDERE DIN SPATE

VEDERE DE SUS

DISTANŢĂ MONTARE ECHIPAMENT
MAX/MIN/STANDARD

VEDERE DE JOS

Panou detaşabil
pentru acces cabluri

Seria CK 19”, Cabinete de podea pentru servere, model CS, Lăţime=600 mm, Adâncime=1000mm (uşi perforate)

Cod produs* Gamă Descriere produs Dimensiuni
LxAxÎ (mm) Greutate (kg)

Dimensiuni pachet
LxAxÎ (mm)

* BL=Negru RAL 9005; alte culori la comandă. Produsul are uși metalice perforate în proporţie de 63%,  în faţă şi spate, cu deschidere simplă, cu închidere pe mâner
în față și închidere pe butuc tip “0” în spate și panouri laterale metalice detașabile.

 Cabinet de podea
 Cabinet de podea
 Cabinet de podea
 Cabinet de podea

CK Server
CK Server
CK Server
CK Server
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Încărcare: 600 kgLăţime: 800mm
Adâncime: 1000mm

Înălţimi standard:

Înălţime U: 42U

Standarde şi conformitate:

ISO 9001:2008 
Sistemul de management al calităţii

EN 61587 -1:2012 
Structuri mecanice pentru echipament electronic

IEC 297-1 Montare 19’’
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet

Culori standard:

RAL 9005 Negru RAL 7035 Gri deschis

Seria CK de cabinete de podea pentru servere, cu profiluri de
19", dimensiuni efective: lăţime 800mm, adâncime 1000mm,
adâncime maximă utilizabilă și înălțime standard de 42U.

Lăţime: 800mm Adâncime: 1000mm.
19” Seria CK de cabinete pentru servere

CE conform cu
EN 60950-1:2006 
Tehnologia informaţiei
Echipamente - Siguranţă - Partea1- 
Cerinţe generale

Prietenos cu mediul;
* ISO 14001 Sistemul de management
al mediului
* Conformitate RoHS
* Materiale reciclabile 100%



LN-CS42U8010-BL
LN-KDG-ORG-42EU-BL

CK Server
ACCESORII

800x1000x1980
97x97x1885

880x1080x2120 
130X190X1950 

142
10

  42U 19”  Cabinet de podea L=800mm A=1000mm cu termometru LCD
42U  Ghidaj vertical metalic management cabluri set stânga/dreapta

25

800 1000

H H

800 1000

70

316

10
00

800 750
800

92
6

10
00

451

350

25
0

Min60 / Max 122 / Std 91

 Min 709 / Max 853 / Std 740

Min60 / Max 142 / Std 101

Lăţime: 800mm Adâncime: 1000mm. Construcţie.
19” Seria CK de cabinete pentru servere

63% Proporţie
de perforare

VEDERE FRONTALĂ

VEDERE DETALIATĂ

VEDERE DIN SPATE

VEDERE DE SUS

DISTANŢĂ MONTARE ECHIPAMENT
MAX/MIN/STANDARD

VEDERE DE JOS

Panou detaşabil
pentru acces cabluri

Seria CK 19”, Cabinete de podea pentru servere, model CS, Lăţime=800 mm, Adâncime=1000mm (uşi perforate)

Cod produs* Gamă Descriere produs Dimensiuni
LxAxÎ (mm) Greutate (kg)

Dimensiuni pachet
LxAxÎ (mm)

* BL=Negru RAL 9005; alte culori la comandă. Produsul are uși metalice perforate în proporţie de 63%,  în faţă şi spate, cu deschidere simplă, cu închidere pe mâner
în față și închidere pe butuc tip “0” în spate și panouri laterale metalice detașabile.
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Set roţi cu suport �xare

LN-ZMN-TKR-5525-XX Set 4 roţi: 2 roţi cu frâne şi 2 roţi simple, �xare în 4 puncte 55X25 2

Ghidaj vertical pentru cabluri

LN-KDG-ORG-32EU-LG
LN-KDG-ORG-36EU-LG
LN-KDG-ORG-42EU-LG

* LG=Gri deschis RAL 7035, BL=Negru RAL 9005

ACCESORII
ACCESORII
ACCESORII

32U ghidaj vertical metalic management cabluri set stânga/dreapta 97x97x1440
97x97x1620
97x97x1885

130X190X1450
130X190X1650
130X190X1950

8
10
12

Module acces cabluri cu mecanism glisare şi perie din plastic

LN-DGR-CME-LG
LN-DGR-CME-BL

ACCESORII
ACCESORII

Panou acces cabluri cu mecanism glisare şi protecţie cabluri 350x400x20 1

ACCESORII

Set roţi

Ghidaj vertical pentru cabluri

Module acces cabluri

ACCESORII COMPATIBILE
19” Seria CK de cabinete de podea

Cod produs Gamă Descriere produs Greutate (kg)Dimensiuni pachet
LxAxÎ (mm)

Cod produs* Gamă Descriere produs Dimensiuni
LxAxÎ (mm) Greutate (kg)Dimensiuni pachet

LxAxÎ (mm)

Cod produs* Gamă Descriere produs Greutate (kg)
Dimensiuni pachet

LxAxÎ (mm)

- Toate cabinetele liniei CK se livrează standard cu plăcuţe acces cabluri semidecupate; dacă sunt necesare accesorii precum panoul de acces
cabluri glisant şi protecţie cabluri, pot � comandate: LN-DGR-CME-LG sau LN-DGR-CME-BL
- Cabinetele CK sunt dotate cu panouri detaşabile din plastic pentru inserarea de cabluri; dacă sunt necesare accesorii precum periile pentru
aceste căi de acces, pot � comandate: LN-DGR-CMB-BL
* LG=Gri deschis RAL 7035, BL=Negru RAL 9005; alte culori la comandă.

36U ghidaj vertical metalic management cabluri set stânga/dreapta

42U ghidaj vertical metalic management cabluri set stânga/dreapta

ACCESORII

LN-KDG-ORG-42EU-BL ACCESORII 97x97x1885 130X190X1950 1242U ghidaj vertical metalic management cabluri set stânga/dreapta

LN-DGR-CMB-BL ACCESORII Panou acces cabluri cu perie din plastic 60x500x15 0,1 
Panou acces cabluri cu mecanism glisare şi protecţie cabluri 350x400x20 1




