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ZASTOSOWANIE

OPIS KONSTRUKCJI

Stojąca szafa BETA-SYSTEM 19” umożliwia zabudowę większej ilości urządzeń teleinformatycznych, osprzętu 
sieciowego, automatyki przemysłowej, skonstruowanych w oparciu o system 19” montażu oraz innych urządzeń 
elektronicznych. Ze względu na różnorodność zastosowań, szafa ta może być stosowana wewnątrz pomieszczeń 
zarówno biurowych jak i przemysłowych.

Szafa zbudowana jest w oparciu o konstrukcję szkieletową, której zasadniczym elementem jest spawana rama 
nośna, na której wspierają się pozostałe elementy - drzwi przednie, osłona tylna, osłony boczne, pokrywa górna (dach) 
oraz perforowane profi le montażowe przeznaczone do montażu elementów w systemie 19”. Całości konstrukcji szafy 
dopełnia wyposażenie dodatkowe.

Standardowe wykonanie szafy BETA-SYSTEM 19”:
• Rama nośna z kompletem (4 szt.) przykręconych profi li montażowych 19” -1 kpl.
• Osłona boczna -2 kpl.
• Osłona tylna -1 kpl.
• Drzwi przednie -1 kpl. 
• Dach wentylowany -1 kpl.
• Stopki poziomujące szafę - 4 szt/1 kpl.
• Listwa uziemienia z linkami uziemienia drzwi, osłon i dachu - 1 kpl.
• Konstrukcja malowana lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002. 

Konstrukcja szafy w całości wykonana jest z blachy stalowej (grubości 1.5 mm i 2.0 mm). Standardowe wykonania 
obejmują szafy o wysokościach użytkowych 24U, 32U oraz 44U, szerokości i głębokości 600 lub 800 mm wyposażone w 
dwie pary profi li montażowych systemu 19” (perforowanych rastrem „U”=44.45 mm). Boczne poprzeczki, przymocowane 
wewnątrz szkieletu, umożliwiają ustalenie profi li 19” na dowolnej głębokości szafy. W przypadku szafy o szerokości 800 
mm, dla uzyskania wymiaru 19”-owego rozstawu profi li mocuje się je do poprzeczek za pośrednictwem wsporników. 
W górnej i dolnej płycie szkieletu znajdują się otwory wentylacyjne, w których można zamontować dachowo-podłogowe 
panele wentylacyjne lub różnego przeznaczenia, dachowo-podłogowe płyty – zaślepiające, wentylacyjne, fi ltracyjne 
oraz umożliwiające doprowadzenie do szafy wiązek kablowych (z przepustem kablowym lub szczotkowym).

Osłony boczne i tylna osadzone są w ramie nośnej za pomocą dwóch kołków ustalających i zabezpieczone za 
pomocą dwóch zamków, co umożliwia ich szybki demontaż i wygodny dostęp do wnętrza szafy. Sposób zamocowania 
drzwi zapewnia równie łatwy montaż i demontaż, umożliwiając zmianę kierunku otwierania. Wszystkie zamki, zarówno 
drzwi jak i osłon są obsługiwane jednym typem klucza. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wykonania osłon w 
wersji skróconej z pokrywą z przepustem kablowym nad lub pod osłoną, wykonania osłon jako drzwi oraz wykonanie 
osłon z perforacją. Wszystkie szafy dostępne są ponadto bez osłon lub/i bez drzwi.

Drzwi przednie, w zależności od wersji szafy, wykonane są z blachy stalowej z szybą ze szkła hartowanego lub 
z metapleksu oraz bez przeszklenia (pełne). Drzwi, osłony i dach są uziemione.

Szafa może być ustawiana na stopkach regulowanych, na kółkach, na cokole poziomowanym (wyposażonym w 
stopki), albo na cokole bez możliwości poziomowania (bez stopek lub na kółkach).

Szafy w wykonaniu standardowym (lub niestandardowym z kompletem drzwi i osłon) posiadają stopień ochrony 
IP30 zgodnie z wymaganiami normy IEC529. Szafy dostarczane są kompletnie zmontowane, natomiast ewentualne 
wyposażenie dodatkowe wraz elementami do montażu w osobnych opakowaniach lub zamontowane w szafi e wg 
życzenia zamawiającego.

Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie szafy niestandardowej, zarówno w zakresie wykonania jak 
i wyposażenia.
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Katalogowy kod szafy BETA-SYSTEM 19

Tabela 1. Oznaczenia gabarytowe wykonań szaf BETA-SYTEM 19”

Wysokość 
użytkowa NU

Szerokość 
S [mm]

Głębokość 
G [mm]

Wysokość 
W [mm]

Kod wielkości 
szafy

24U
600

600 1210 R19-66-24
800 1210 R19-68-24

800
600 1210 R19-86-24
800 1210 R19-88-24

32U
600

600 1566 R19-66-32
800 1566 R19-68-32

800
600 1566 R19-86-32
800 1566 R19-88-32

44U
600

600 2106 R19-66-44
800 2106 R19-68-44

800
600 2106 R19-86-44
800 2106 R19-88-44

nxU
600

600 (150+nxU) R19-66-(nxU)
800 (150+nxU) R19-68-(nxU)

800
600 (150+nxU) R19-86-(nxU)
800 (150+nxU) R19-88-(nxU)

ZAMAWIANIE

Konkretne wykonanie standardowe szafy BETA–SYSTEM 19” określa się za pomocą katalogowego kodu, 
który zawiera informacje na temat gabarytów konstrukcji szkieletu (kod wielkości szafy-KS) oraz numerów opisujących 
sposób wykonania drzwi, osłon, dachu i podstawy oraz możliwość wyposażenia szafy w dodatkowy osprzęt. W 
przypadku zamawiania wraz z szafą elementów dodatkowego wyposażenia należy osobno podać zestawienie numerów 
katalogowych wg tabeli 3.

Tabela 1.

Tabela 2.

Legenda:
KS - kod wielkości szafy – Tabela 1. 
R19 - szafa 19”
S - szerokości szafy 
G - głębokości szafy
NU - wysokość użytkowa szafy – nxU 
        (wielokrotność U=44.45[mm])
KO - konfi guracja drzwi / osłon 
KD - konfi guracja dachu
KP - konfi guracja podstawy
KC - konfi guracja ścian cokołu
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Budowa szafy BETA-SYSTEM 19”:
1. Szkielet
2. Profi le montażowe systemu 19”
3. Drzwi przednie
4. Osłona tylna
5. Osłona boczna
6. Dach
7. Podstawa:

a) stopki 
b) cokół (wysokość 100 lub 200 mm)
c) zestawy kołowe

Szafa o szerokości 800 mm

Szafa o szerokości 600 mm
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Tabela 2. Zestawienie wykonań elementów obudowy szafy BETA-SYSTEM 19”

KO Konfi guracja Drzwi / Osłon
0 bez drzwi / osłony
1 drzwi stalowe pełne
2 drzwi stalowe z szybą z bezpiecznego szkła hartowanego
3 drzwi stalowe z szybą z metapleksu
4 drzwi stalowe pełne skrócone + pokrywa z przepustem szczotkowym
5 drzwi stalowe pełne skrócone + pokrywa z przepustem kablowym 
6 osłona stalowa pełna
7 osłona stalowa z perforacją
8 osłona stalowa pełna skrócona + pokrywa z przepustem szczotkowym
9 osłona stalowa pełna skrócona + pokrywa z przepustem kablowym 

KD Konfi guracja Dachu
0 bez dachu
1 dach standardowy (z boczną wentylacją )
2 dach z dodatkową perforacją wentylacyjną 
3 dach z przepustem szczotkowym (*)
4 dach z przepustem kablowym (**)

KP Konfi guracja Podstawy
0 bez podstawy
1 stopki regulowane ( regulacja wysokości prześwitu pod szafą 20-50 mm)
2 kółka jezdne
3 cokół zwykły (wysokość 100 mm)
4 cokół zwykły na stopkach (poziomowany)
5 cokół zwykły na kółkach (niepoziomowany)
6 cokół wysoki (wysokość 200 mm)
7 cokół wysoki na stopkach (poziomowany)
8 cokół wysoki na kółkach (niepoziomowany)

KC Konfi guracja Ścian Cokołu
0 gdy szafa nie stoi na cokole
1 ścianka pełna (wysokość 100 mm)
2 ścianka z perforacją (wysokość 100 mm)
3 ścianka z przepustem szczotkowym (wysokość 100 mm)
4 ścianka z zaślepką-przepustem kablowym (wysokość 100 mm)
5 ścianka pełna (wysokość 200 mm)
6 ścianka z perforacją (wysokość 200 mm)
7 ścianka z przepustem szczotkowym (wysokość 200 mm)
8 ścianka z zaślepką-przepustem kablowym (wysokość 200 mm)

(*) możliwe zastosowanie panelu wentylacyjnego dachowego tylko w wersji 2-went. z przepustem szczotkowym
(**) możliwe zastosowanie panelu wentylacyjnego dachowego tylko w wersji 2-wentyl. z przepustem kablowym

Przykład zamówienia szafy - wzór (R19-SG-NU-KO-KD-KP-KC)
R19-86-32-2666-1-4-1311

Powyższy kod katalogowy oznacza szafę stojącą R19 o szerokości 800mm, głębokości 600mm i wysokości 
użytkowej 32U. Drzwi przednie z blachy stalowej z szybą ze szkła hartowanego; tylną i boczne ściany tworzą zdejmowane 
osłony stalowe pełne. Z góry, szafę przykrywa dach standardowy. Podstawę szafy stanowi cokół zwykły (100mm) 
wyposażony w stopki do regulacji pionowego ustawienia szafy. Tylna ścianka cokołu wyposażona jest w przepust 
szczotkowy, natomiast pozostałe ścianki cokołu są pełne. Wewnątrz szafy znajdują się są cztery profi le montażowe, 
zamocowane do poprzeczek szkieletu za pomocą wsporników. Szafa zamawiana bez wyposażenia dodatkowego.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Firma SABAJ oferuje wyposażenie dodatkowe do szaf 19” zarówno stojących jak i wiszących. W ofercie można 
znaleźć zarówno elementy uzupełniające konstrukcje szaf jak i osprzęt montowany w systemie 19”. 

W szafach o szerokości 800mm – każdy (z czterech) profi l montażowy 19” mocowany jest do konstrukcji 
szkieletu na dwóch (24U) lub trzech wspornikach (32U, 44U) i wraz z tymi wspornikami stanowi część wyposażenia 
standardowego. Przy zamawianiu więcej niż 4 sztuk profi li 19” w jednej szafi e, nadmiar tych profi li wraz z odpowiednią 
ilością wsporników należy potraktować jako niestandardowe wyposażenie szafy i uwzględnić w opisie dodatkowego 
wyposażenia (KW=1). 

Półki stałe i wysuwane mogą tworzyć solidną podstawę ciężkich urządzeń, np. monitora czy komputera. Do 
organizacji okablowania wewnątrz szafy służą min. uchwyty kablowe pionowego prowadzenia kabli oraz poziome, 19” 
panele kablowe z wieszakami.

Dostępne są także panele wentylacyjne w wersjach do montażu 19-calowego lub do płyty dachowej (podłogowej) 
szkieletu szafy. Instalowane mogą być w górnej lub/i dolnej części szafy, lub nad urządzeniem silnie grzejącym się 
(wersja 19”) powodując wymuszony obieg powietrza i obniżenie temperatury wewnątrz szafy. Dodatkowym elementem, 
często stosowanym w układach zapewnienia warunków klimatycznych jest termostat sterujący pracą wentylatorów. 
Na 19-calowej szynie TH 35 mm, możliwe jest zainstalowanie różnego rodzaju aparatury modułowej typu wyłączniki, 
przekaźniki, styczniki.

Listwy zasilania 19” umożliwiają zasilanie urządzeń zainstalowanych w dowolnym miejscu wewnątrz szafy.
Dokumentację formatu A4 można przechowywać w kieszeni, którą można zamocować np. na drzwiach szafy.
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Tabela 3. Wykaz dodatkowego wyposażenia szafy BETA-SYSTEM 19”

Wyposażenie dodatkowe
Nr katalogowy Nazwa  elementu

19-1906 Profi l montażowy 19” 24U - zestaw dodatkowy (2 szt.)  
19-1907 Profi l montażowy 19” 32U - zestaw dodatkowy (2 szt.)  
19-1909 Profi l montażowy 19” 44U - zestaw dodatkowy (2 szt.)  
19-1800 Wspornik profi lu montażowego 19” w szafi e o szerokości 800mm - zestaw dodatkowy (2 szt.)  
19-3000 Uchwyt kablowy pionowego prowadzenia kabli
19-3100 Panel kablowy 19” 1U poziomego prowadzenia kabli
19-1301 Półka 19” 2U - 450mm  
19-1302 Półka 19” 2U - 270mm 
19-1303 Półka stała “800” - do szafy o głęb. 800mm mocowana do 4 profi li 19” 
19-1304 Półka stała “600” - do szafy o głęb. 600mm mocowana do 4 profi li 19” 
19-1305 Półka wysuwana - do szafy o głęb. 800mm mocowana do 4 profi li 19” 
19-1306 Półka wysuwana obustronnie - do szafy o głęb. 800mm mocowana do 4 profi li 19” 
19-2801 Zaślepka 19” 1U - zakrywa wolną przestrzeń między elementami zamocowanymi w systemie 19”
19-2802 Zaślepka 19” 2U - zakrywa wolną przestrzeń między elementami zamocowanymi w systemie 19”
19-2201 Panel wentylacyjny dachowo-podłogowy 4-wentylatorowy (wydajność 640m3/h)
19-2202 Panel wentylacyjny dachowo-podłogowy 2-wentylatorowy (wydajność 320m3/h) 
19-2203 Panel wentylacyjny dachowo-podłogowy 2-went. z przepustem szczotk. (wydajność 640m3/h)
19-2204 Panel wentylacyjny dachowo-podłogowy 2-went. z przepustem kablowym (wydajność 640m3/h) 
19-2301 Panel wentylacyjny 19” 2-wentylatorowy  (wydajność 320m3/h)
19-2401 Płyta dachowo-podłogowa pełna
19-2402 Płyta dachowo-podłogowa perforowana
19-2403 Płyta dachowo-podłogowa z przepustem szczotkowym
19-2404 Płyta dachowo-podłogowa z przepustem kablowym
19-2405 Płyta dachowo-podłogowa z włókniną fi ltrująca
19-2406 Płyta dachowo-podłogowa fi ltrująca z włókniną i przepustem szczotkowym
19-2407 Płyta dachowo-podłogowa fi ltrująca z włókniną i przepustem kablowym
19-2701 Panel światłowodowy 19” 1U - 12xST
19-2702 Panel światłowodowy 19” 1U - 16xST
19-2703 Panel światłowodowy 19” 1U - 24xST
19-2704 Panel światłowodowy 19” 1U - 16xSC
19-2705 Panel światłowodowy 19” 1U - 24xSC 
19-2706 Panel światłowodowy 19” 1U - 12xSC duplex
19-2707 Panel światłowodowy 19” 1U - 16xSC duplex
19-2708 Panel światłowodowy 19” 1U - 24xSC duplex
19-1400 Listwa zasilająca 19” ( 5 x 220 V, 10A)
19-1600 Szyna modułowa TH-35 (19”)
19-2500 Termostat  (zakres nastawy temp. 0-60 C, moc załączania 6A (2) 250 V AC)
19-2900 Kieszeń na dokumentację (format A4)
19-1200 Komplet mocujący (śruba M6 + nakrętka klatkowa)

Elementy dodatkowego wyposażenia w celu łatwiejszej identyfi kacji przedstawiono również w postaci grafi cznej 
w tabeli nr 4.
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Tabela 4. Zestawienie dodatkowego wyposażenia szafy BETA-SYSTEM 19”

Półki 19" - 2U Półki stałe Półki wysuwane Zaślepki 19"

Profile montażowe 19"Panele wentylacyjne

Wspornik
profilu19"

Płyty dachowo-podłogowe szkieletu

Panele światłowodowe 19" - 1U

Prowadzenie kabliOsprzęt
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ZAMAWIANIE

OPIS KONSTRUKCJI

ZASTOSOWANIE
Wisząca, jednoczęściowa szafa SWK służy do zabudowy urządzeń teleinformatycznych, osprzętu sieciowego, 

automatyki przemysłowej, skonstruowanych w oparciu o system 19” montażu oraz innych urządzeń elektronicznych. 
Szczelna obudowa zapewnia ochronę aparatury wewnątrz szafy przed wpływem czynników zewnętrznych wg stopnia 
IP44. 

Szafa zbudowana jest w oparciu o konstrukcję samonośną, wykonaną z elementów typizowanych (płaszcza 
dolno-bocznego i górno-bocznego), płaszcza tylnego oraz drzwi przednich. Wszystkie elementy konstrukcyjne 
wykonane są z blachy stalowej i malowane lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002, 7035 lub 7032.

Standardowe wykonanie szafy SWK:
• obudowa ze zdejmowaną tylną osłoną - 1 kpl.
• dwa profi le montażowe 19” - 1 kpl.
• drzwi przednie, wykonane w danej konfi guracji -1 kpl. 

Standardowe wykonania obejmują szafy o wysokościach użytkowych 6U, 10U, 12U, 15U, 18U, wyposażone 
w dwa profi le montażowe systemu 19” (perforowanych rastrem „U”=44.45 mm). Boczne poprzeczki, przymocowane 
wewnątrz obudowy, umożliwiają ustalenie profi li 19” na dowolnej głębokości szafy. W tylnej części pokrywy górnej i 
dolnej znajdują się przepusty kablowe z zaślepką, umożliwiające doprowadzenie do szafy wiązek kablowych. W celu 
umożliwienia przewietrzania wnętrza istnieje możliwość zamontowania fi ltra z wentylatorem (IP54) oraz fi ltra (IP54) dla 
zachowania szczelności obudowy. Montaż szafy na ścianie umożliwiają otwory wykonane w tylnej ścianie obudowy. W 
tylnej ścianie występuje otwór zaślepiony zdejmowana osłoną.

Drzwi przednie, zależnie od wersji szafy, wykonane są z blachy stalowej z szybą (gr. 4mm) ze szkła hartowanego 
oraz jako całkowicie stalowe. 

Szafy SWK posiadają stopień ochrony IP44 zgodnie z wymaganiami normy IEC529.
Szafy dostarczane są kompletnie zmontowane, natomiast ewentualne wyposażenie dodatkowe wraz elementami 

do montażu w osobnych opakowaniach lub zamontowane w szafi e wg życzenia zamawiającego. 
Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie szafy niestandardowej, zarówno w zakresie wykonania jak 

i wyposażenia. 
Szafy SWK dostępne są również w wersji uproszczonej – SWKu - która pozbawiona jest zdejmowanej 

osłony tylnej (ściana tylna pełna, oraz zespołu uziemienia obudowy (szyna uziemiająca z kompletem przewodów 
uziemiających obudowę jest dostępna osobno jako wyposażenie dodatkowe). Obudowa posiada tylko jeden przepust 
kablowy z zaślepką w płycie dachowej lub podłogowej. Pozostałe cechy użytkowe pozostają bez zmian. 

Szafy SWK, SWKu określa się za pomocą katalogowego kodu, który zawiera informacje na temat gabarytów 
konstrukcji (kod wielkości szafy - KS) oraz numerów opisujących konfi gurację drzwi oraz konfi gurację wyposażenia 
dodatkowego. W celu zamówienia wraz z szafą dodatkowego wyposażenia należy osobno podać zestawienie numerów 
katalogowych wg tabeli 7.

Katalogowy kod szaf SWK (SWKu)

Legenda:
KS - kod wielkości szafy SWK lub SWKu  
S - szerokości szafy 
G - głębokości szafy
NU - wysokość użytkowa szafy nxU
        (wielokrotność U=44.45[mm])
KO - konfi guracja drzwi 
KD - konfi guracja dachu
KP - konfi guracja podłogi

Tabela 1.

Tabela 2.
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Budowa szafy SWK:
1. Obudowa
2. Profi le montażowe systemu 19”
3. Drzwi przednie
4. Osłona tylna
5. Przepust kablowy z zaślepką
6. (opcja) Filtr z wentylatorem oraz fi ltr (dach/podłoga) 
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Wysokość 
użytkowa NU

Szerokość 
S [mm]

Głębokość 
G [mm]

Wysokość 
W [mm]

Kod wielkości szafy 
SWK

Kod wielkości szafy 
SWKu

6U

600 300 337 SWK-19-63-06 SWKu-19-63-06
600 400 337 SWK-19-64-06 SWKu-19-64-06
600 500 337 SWK-19-65-06 SWKu-19-65-06

10U

600 300 515 SWK-19-63-10 SWKu-19-63-10
600 400 515 SWK-19-64-10 SWKu-19-64-10
600 500 515 SWK-19-65-10 SWKu-19-65-10

12U

600 300 604 SWK-19-63-12 SWKu-19-63-12
600 400 604 SWK-19-64-12 SWKu-19-64-12
600 500 604 SWK-19-65-12 SWKu-19-65-12

15U

600 300 737 SWK-19-63-15 SWKu-19-63-15
600 400 737 SWK-19-64-15 SWKu-19-64-15
600 500 737 SWK-19-65-15 SWKu-19-65-15

18U

600 300 871 SWK-19-63-18 SWKu-19-63-18
600 400 871 SWK-19-64-18 SWKu-19-64-18
600 500 871 SWK-19-65-18 SWKu-19-65-18

Tabela 1. Oznaczenia gabarytowe wykonań szaf SWK, SWKu

Tabela 2. Zestawienie wykonań elementów obudowy szafy SWK, SWKu

KO Konfi guracja Drzwi
1 drzwi stalowe z szybą z bezpiecznego szkła hartowanego
2 drzwi stalowe pełne

KD Konfi guracja Dachu
0 bez otworu
1 z przepustem kablowym (z zaślepką) 
2 z otworem montażowym wentylatora/fi ltra powietrza IP54
3 z przepustem kablowym (z zaślepką) oraz z otworem montażowym wentylatora/fi ltra powietrza IP54

KP Konfi guracja Podłogi
0 bez otworu
1 z przepustem kablowym (z zaślepką) 
2 z otworem montażowym wentylatora/fi ltra powietrza IP54
3 z przepustem kablowym (z zaślepką) oraz z otworem montażowym wentylatora/fi ltra powietrza IP54

Przykład zamówienia szafy w wykonaniu standardowym - wzór (SWK-19-SG-NU-KO-KDKP)
          SWK-19-64-12-1-11
Powyższy kod katalogowy oznacza jednoczęściową szafę wiszącą SWK o szerokości 600 mm, głębokości 400 mm 
i wysokości użytkowej 12U. Drzwi przednie stalowe z szybą ze szkła hartowanego. Tylna osłona zdejmowana. 
W dachu i podłodze obudowy występują po jednym przepuście kablowym z zaślepką. Wewnątrz szafy znajdują się 
są dwa profi le montażowe, zamocowane do perforowanych poprzeczek szkieletu. Wszystkie elementy obudowy są 
uziemione. Bez wyposażenia dodatkowego.

Przykład zamówienia szafy w wykonaniu uproszczonym - wzór [SWK-19-SG-NU-KO-01(lub10)]
SWKu-19-64-12-1-01

Szafa jak wyżej, ale bez zdejmowanej tylnej osłony (ściana tylna pełna). Elementy obudowy (nieuziemione) posiadają 
kołki gwintowane do podłączenia szyny uziemiającej i przewodów ochronnych. Jeden przepust kablowy w podłodze. 
Bez wyposażenia dodatkowego.
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ZAMAWIANIE

OPIS KONSTRUKCJI

ZASTOSOWANIE

Wisząca, jednoczęściowa szafa SWK1 służy do zabudowy urządzeń teleinformatycznych, osprzętu sieciowego, 
automatyki przemysłowej, skonstruowanych w oparciu o system 19” montażu oraz innych urządzeń elektronicznych. 
Ze względu na różnorodność zastosowań, szafa ta może być stosowana wewnątrz pomieszczeń zarówno biurowych 
jak i przemysłowych.

Szafa zbudowana jest w oparciu o konstrukcję samonośną, składającą się z płaszcza tylno-bocznego, pokrywy 
dolnej i górnej oraz drzwi przednich. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z blachy stalowej i malowane 
lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002, 7035 lub 7032.

Standardowe wykonanie szafy SWK1:
• obudowa – 1kpl.
• dwa profi le montażowe 19” – 1 kpl.
• drzwi przednie -1 kpl. 

Standardowe wykonania obejmują szafy o wysokościach użytkowych 6U, 10U, 12U, 15U, 18U, wyposażone 
w dwa profi le montażowe systemu 19” (perforowanych rastrem „U”=44.45mm). Boczne poprzeczki, przymocowane 
wewnątrz obudowy, umożliwiają ustalenie profi li 19” na dowolnej głębokości szafy. W tylnej części pokrywy górnej 
i dolnej znajdują się otwory umożliwiające doprowadzenie do szafy wiązek kablowych (zaślepka lub przepust 
szczotkowy). Przewietrzania wnętrza umożliwiają perforacje wentylacyjne wykonane w dachu i podłodze obudowy. W 
celu zintensyfi kowania przewietrzania istnieje możliwość zamontowania wentylatora. Montaż na ścianie umożliwiają 
otwory wykonane w tylnej ścianie obudowy.

Drzwi przednie, całkowicie przeźroczyste, wykonane są ze szkła hartowanego (gr. 4mm) lub z przydymionego 
metapleksu (gr. 7mm).

Szafy SWK1 posiadają stopień ochrony IP30 zgodnie z wymaganiami normy IEC529.
Szafy dostarczane są kompletnie zmontowane, natomiast ewentualne wyposażenie dodatkowe wraz elementami 

do montażu w osobnych opakowaniach lub zamontowane w szafi e wg życzenia zamawiającego.
Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie szafy niestandardowej, zarówno w zakresie wykonania jak 

i wyposażenia.

Wykonanie standardowe szafy SWK1 określa się za pomocą katalogowego kodu, który zawiera informacje 
na temat gabarytów konstrukcji (kod wielkości szafy - KS) oraz numerów opisujących konfi gurację drzwi oraz 
konfi gurację wykonania dachu i podłogi. W celu zamówienia wraz z szafą dodatkowego wyposażenia należy osobno 
podać zestawienie numerów katalogowych wg tabeli 7 i 8.

Katalogowy kod szafy SWK1

Legenda:
KS - kod wielkości szafy SWK1  
S - szerokości szafy 
G - głębokości szafy
NU - wysokość użytkowa szafy nxU
        (wielokrotność U=44.45[mm])
KO - konfi guracja drzwi 
KD / KP - konfi guracja dachu / podłogi
KW - konfi guracja wyposażenia

Tabela 3.

Tabela 4.
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Budowa szafy SWK1:
1. Obudowa
2. Profi le montażowe systemu 19”
3. Drzwi przednie
4. Perforacja wentylacyjna 
5. Zaślepienie otworu kablowego

a) zaślepka pełna
b) przepust szczotkowy
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Tabela 3. Oznaczenia gabarytowe wykonań szaf SWK1

Tabela 3. Zestawienie wykonań elementów obudowy szafy SWK1

Wysokość 
użytkowa NU

Szerokość 
S [mm]

Głębokość 
G [mm]

Wysokość 
W [mm]

Kod wielkości 
szafy 

6U

600 300 337 SWK1-19-63-06
600 400 337 SWK1-19-64-06
600 500 337 SWK1-19-65-06

10U

600 300 515 SWK1-19-63-10
600 400 515 SWK1-19-64-10
600 500 515 SWK1-19-65-10

12U

600 300 604 SWK1-19-63-12
600 400 604 SWK1-19-64-12
600 500 604 SWK1-19-65-12

15U

600 300 737 SWK1-19-63-15
600 400 737 SWK1-19-64-15
600 500 737 SWK1-19-65-15

18U

600 300 871 SWK1-19-63-18
600 400 871 SWK1-19-64-18
600 500 871 SWK1-19-65-18

KO Konfi guracja Drzwi
1 drzwi z bezpiecznego szkła hartowanego
2 drzwi z przydymionego metapleksu

KD Konfi guracja Dachu
1 z perforacją wentylacyjną, bez przepustu
2 z perforacją wentylacyjną, z przepustem kablowym (z zaślepką)
3 z perforacją wentylacyjną, z przepustem szczotkowym

KP Konfi guracja Podłogi
1 z perforacją wentylacyjną, bez przepustu
2 z perforacją wentylacyjną, z przepustem kablowym (z zaślepką)
3 z perforacją wentylacyjną, z przepustem szczotkowym

Przykład zamówienia szafy - wzór (SWK1-19-SG-NU-KO-KDKP)
SWK1-19-64-12-1-32

Powyższy kod katalogowy oznacza jednoczęściową szafę wiszącą SWK1 o szerokości 600mm, głębokości 
400mm i wysokości użytkowej 12U. Drzwi przednie ze szkła hartowanego. Dach obudowy zawiera przepust szczotkowy 
oraz perforację wentylacyjną. Podłoga obudowy zawiera przepust kablowy z zaślepką oraz perforację wentylacyjną. 
Wewnątrz szafy znajdują się są dwa profi le montażowe, zamocowane do perforowanych poprzeczek szkieletu. 
Wszystkie elementy obudowy uziemione. Szafa zamawiana bez wyposażenia dodatkowego.
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ZAMAWIANIE

OPIS KONSTRUKCJI

ZASTOSOWANIE

Katalogowy kod szafy SWK2

Legenda:
KS - kod wielkości szafy SWK2  
S - szerokości szafy 
G - głębokości szafy
NU - wysokość użytkowa szafy nxU
        (wielokrotność U=44.45[mm])
KO - konfi guracja drzwi 
KD / KP - konfi guracja dachu / podłogi części przyściennej

Tabela 5.

Tabela 6.

Wisząca, dwuczęściowa szafa SWK2 służy do zabudowy urządzeń teleinformatycznych, osprzętu sieciowego, 
automatyki przemysłowej, skonstruowanych w oparciu o system 19” montażu oraz innych urządzeń elektronicznych. 
Ze względu na różnorodność zastosowań, szafa ta może być stosowana wewnątrz pomieszczeń zarówno biurowych 
jak i przemysłowych.

Szafa zbudowana jest w oparciu o konstrukcję samonośną, składającą się z obudowy części 19”, (która składa się 
z płaszcza tylno-bocznego, płyty dolnej i górnej oraz drzwi przednich) oraz obudowy części przyściennej, połączonych 
ze sobą za pomocą zawiasów. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z blachy stalowej i malowane lakierem 
proszkowym w kolorze RAL 9002, 7035 lub 7032.

Standardowe wykonanie szafy SWK2:
• część (obudowa) 19” -1 kpl.
• część (obudowa) przyścienna -1 kpl.  
• dwa profi le montażowe 19” -1 kpl.  
• drzwi przednie -1 kpl. 

Standardowe wykonania obejmują szafy o wysokościach użytkowych 6U, 10U, 12U, 15U, 18U, wyposażone 
w dwa profi le montażowe systemu 19” (perforowanych rastrem „U”=44.45mm). Boczne poprzeczki, przymocowane 
wewnątrz części 19”, umożliwiają ustalenie profi li 19” na dowolnej głębokości szafy. Przewietrzania wnętrza umożliwiają 
perforacje wentylacyjne wykonane w dachu i podłodze obudowy części 19”. W celu zintensyfi kowania przewietrzania 
istnieje możliwość zamontowania wentylatora. Część 19” zamocowana jest do części przyściennej na zawiasach 
bocznych i zabezpieczana zamkiem. Część przyścienna posiada w płycie górnej i dolnej otwory umożliwiające 
doprowadzenie do szafy wiązek kablowych (zaślepka lub przepust szczotkowy). W tylnej ścianie części przyściennej 
wykonane są otwory umożliwiające montaż szafy na ścianie.

Drzwi przednie, całkowicie przeźroczyste, wykonane są ze szkła hartowanego (gr. 4mm) lub z przydymionego 
metapleksu (gr. 7mm).

Zamykanie i otwieranie zamka drzwi przednich szafy oraz zablokowywanie uchylnej części 19” odbywa się tym 
samym kluczem.

Szafy SWK2 posiadają stopień ochrony IP30 zgodnie z wymaganiami normy IEC529. 
Szafy dostarczane są kompletnie zmontowane, natomiast ewentualne wyposażenie dodatkowe wraz elementami 

do montażu w osobnych opakowaniach lub zamontowane w szafi e wg życzenia zamawiającego.
Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie szafy niestandardowej, zarówno w zakresie wykonania jak 

i wyposażenia.

Wykonanie standardowe szafy SWK2 określa się za pomocą katalogowego kodu, który zawiera informacje 
na temat gabarytów konstrukcji (kod wielkości szafy - KS) oraz numerów opisujących konfi gurację drzwi, konfi gurację 
wykonania dachu i podłogi w części przyściennej obudowy oraz konfi gurację wyposażenia dodatkowego. W celu 
zamówienia wraz z szafą dodatkowego wyposażenia należy osobno podać zestawienie numerów katalogowych wg 
tabeli 7 i 8.
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      Budowa szafy SWK2:

1. Obudowa części 19”
2. Obudowa części przyściennej
3. Drzwi przednie
4. Profi le montażowe systemu 19”
5. Perforacja wentylacyjna 
6. Zaślepienie otworu kablowego
    a) zaślepka pełna
    b) przepust szczotkowy
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Wysokość 
użytkowa NU

Szerokość 
S [mm]

Głębokość 
G [mm]

Wysokość 
W [mm]

Kod wielkości 
szafy 

6U
600 500 337 SWK2-19-65-06
600 600 337 SWK2-19-66-06

10U
600 500 515 SWK2-19-65-10
600 600 515 SWK2-19-66-10

12U
600 500 604 SWK2-19-65-12
600 600 604 SWK2-19-66-12

15U
600 500 737 SWK2-19-65-15
600 600 737 SWK2-19-66-15

18U
600 500 871 SWK2-19-65-18
600 600 871 SWK2-19-66-18

Tabela 5. Oznaczenia gabarytowe wykonań szaf SWK2

Tabela 6. Zestawienie wykonań elementów obudów szafy SWK2

KO Konfi guracja Drzwi
1 drzwi z bezpiecznego szkła hartowanego
2 drzwi z przydymionego metapleksu

KD Konfi guracja Dachu
1 bez otworu
2 przepust kablowy z zaślepką
3 przepust szczotkowy

KP Konfi guracja Podłogi
1 bez otworu
2 przepust kablowy z zaślepką
3 przepust szczotkowy

Przykład zamówienia szafy - wzór (SWK2-19-SG-NU-KO-KDKP)
SWK2-19-65-12-1-21

Powyższy kod katalogowy oznacza dwuczęściową szafę wiszącą SWK2 o szerokości 600 mm, głębokości 500 
mm i wysokości użytkowej 12U. Drzwi przednie szklane ze szkła hartowanego. Dach oraz podłoga obudowy części 
19” zawierają perforacje wentylacyjne. W części przyściennej płyta górna obudowy zawiera przepust szczotkowy, 
natomiast płyta dolna zawiera przepust kablowy z zaślepką. Wewnątrz szafy znajdują się są dwa profi le montażowe, 
zamocowane do perforowanych poprzeczek szkieletu. Wszystkie elementy obudowy uziemione. Szafa zamawiana 
bez wyposażenia dodatkowego.
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SZAFY TELEINFORMATYCZNE
WISZĄCE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Firma SABAJ oferuje wyposażenie dodatkowe do szaf 19” zarówno stojących jak i wiszących. W ofercie można 
znaleźć zarówno elementy uzupełniające konstrukcje szaf jak i osprzęt montowany w systemie 19”. W ofercie występują 
między innymi takie pozycje jak dodatkowe profi le 19”,półka 19”, wentylator, termostat, listwa zasilająca oraz zespół 
uziemienia.

Przy zamawianiu więcej niż 2 sztuk profi li 19” w jednej szafi e, nadmiar profi li należy potraktować jako 
niestandardowe wyposażenie szafy i uwzględnić w opisie dodatkowego wyposażenia. W celu uzyskania dodatkowego 
miejsca można zastosować półki 19” 2U – 270. Dla uzyskania odpowiednich warunków pracy urządzeń zamontowanych 
wewnątrz szafy, mocowane są do płyty dachowej lub/i podłogowej (wewnątrz obudowy) wentylatory. Dodatkowym 
elementem, często stosowanym w układach zapewnienia warunków klimatycznych jest termostat sterujący pracą 
wentylatora. Na 19-calowej szynie TH 35 mm, możliwe jest zainstalowanie różnego rodzaju aparatury modułowej typu 
wyłączniki, przekaźniki, styczniki. Listwy zasilania 19” umożliwiają zasilanie urządzeń zainstalowanych w dowolnym 
miejscu wewnątrz szafy. Dokumentację formatu A4 można przechowywać w kieszeni, którą można zamocować np. na 
drzwiach szafy.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Tabela 7. Wykaz dodatkowego wyposażenia szaf wiszących

Wyposażenie dodatkowe
Nr katalogowy Nazwa  elementu

19-1901 Profi l montażowy 19” 6U - profi l dodatkowy 

19-1902 Profi l montażowy 19” 10U -profi l dodatkowy 

19-1903 Profi l montażowy 19” 12U -profi l dodatkowy 

19-1904 Profi l montażowy 19” 15U -profi l dodatkowy 

19-1905 Profi l montażowy 19” 18U -profi l dodatkowy 

19-1302 Półka 19” 2U - 270mm 

19-2801 Zaślepka 19” 1U - zakrywa wolną przestrzeń między elementami mocowanymi w systemie 19”

19-2802 Zaślepka 19” 2U - zakrywa wolną przestrzeń między elementami mocowanymi w systemie 19”

19-2301 Panel wentylacyjny 19” 2-wentylatorowy (wydajność 320 m3/h)

19-2205 Wentylator dachowo-podłogowy W1 (wydajność 160 m3/h)

19-2206 Wentylator dachowo-podłogowy W2 (wydajność 300 m3/h)

19-3201 Filtr powietrza IP 54 z wentylatorem (wydajność 57 m3/h)

19-3202 Filtr powietrza IP 54 z wentylatorem (wydajność 90 m3/h)

19-3203 Filtr powietrza IP 54 z wentylatorem (wydajność 130 m3/h)

19-3301 Filtr powietrza IP 54 

19-3302 Filtr powietrza IP 54

19-3303 Filtr powietrza IP 54

19-2701 Panel światłowodowy 19” 1U - 12xST

19-2702 Panel światłowodowy 19” 1U - 16xST

19-2703 Panel światłowodowy 19” 1U - 24xST

19-2704 Panel światłowodowy 19” 1U - 16xSC

19-2705 Panel światłowodowy 19” 1U - 24xSC 

19-2706 Panel światłowodowy 19” 1U - 12xSC duplex

19-2707 Panel światłowodowy 19” 1U - 16xSC duplex

19-2708 Panel światłowodowy 19” 1U - 24xSC duplex

19-3000 Uchwyt kablowy pionowego prowadzenia kabli

19-3100 Panel kablowy 19” 1U poziomego prowadzenia kabli

19-1400 Listwa zasilająca 19” ( 5 x 220 V, 10A)

19-1502 Szyna uziemiająca z kompletem przewodów uziemiających (do szaf SWKu)

19-1600 Szyna modułowa TH-35 (19”)

19-2500 Termostat  (zakres nastawy temp. 0-60 C, moc załączania 6A (2) 250 V AC)

19-2601 Osłona wentylatora W1

19-2602 Osłona wentylatora W2

19-2900 Kieszeń na dokumentację (A4)

19-1200 Komplet mocujący (śruba M6 + nakrętka klatkowa)

Elementy dodatkowego wyposażenia przedstawione w formie grafi cznej zawiera tabela 8.
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Tabela 8. Zestawienie grafi czne dodatkowego wyposażenia szaf wiszących



Elementy dodatkowego wyposażenia 
w sza� e BETA SYSTEM

Gotowa szafa BETA SYSTEM wraz 
z wyposażeniem dodatkowym

Szafy wiszące typu SWK

Szafa SWK 12U 600 x 600 z wyposażeniem 
dodatkowym i z szybą ze szkła hartowanego.
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