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ÄÄNIERISTETTY
PALVELINKAAPPI 

UCoustic Edge 9210i



Äänieristetty UCoustic Edge 9210i -palvelinkaappi toimii itsenäisenä data- 
keskuksena. Se mahdollistaa räkkiin asennettavien aktiivilaitteiden tuomisen  
mm. toimisto-, vastaanotto- tai testaustiloihin, joissa halutaan vähentää melua.

 
Äänieristetty palvelinkaappi 

Kaappi vaimentaa tehokkaasti laitteista aiheutuvaa  
ääntä ja huolehtii riittävästä ilmankierrosta.

Kaappiin on saatavilla kattava lukitusjärjestelmä,  
hälytykset ja kameravalvonta, ja se voidaan tyylikkäästi 
naamioida muuhun sisustukseen sopivaksi. Kaappia on 
saatavilla kolmessa eri räkkikoossa aktiivi- tai passiivi- 
yksikköinä. Aktiiviyksikössä ilmankiertoa avustavat kaap-
piin kiinteästi asennetut puhaltimet. Passiiviyksikössä 
ilmankierto hoituu aktiivilaitteiden omilla puhaltimilla. 

Äänieristetty palvelinkaappi 19” 
räkkiasenteisille aktiivilaitteille:
• Äänenvaimennus 31 dBA

• Maksimiteho 12 kW

• Kattavat lukitusmahdollisuudet

• Etävalvontamahdollisuudet

• Etähallintamahdollisuudet
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Lattiakaapit
Äänieristettyä palvelinkaappia on saatavilla aktiivi- tai passiiviyksikkönä kol-
messa korkeudessa: 12U, 24U ja 42U. Kaikki kaapit ovat 780 mm leveitä ja 
1100 mm syviä.

Tärkeimmät ominaisuudet

Tyylikkäät pariovet edessä ja takana, sekä 
aktiivi- että passiiviyksiköissä

Aktiiviyksikön takaovissa on EC-puhaltimet; 
yksi kummassakin ovessa. 

Puhaltimessa on nopeudensäädin sekä 
lämpötila-anturi. 

Sisäänrakennettu ympäristönvalvontajär-
jestelmä, joka on käytettävissä ilmaisen 
graafisen käyttöliittymän kautta

Syvyyssuunnassa säädettävät 19” asennus-
kiskot edessä ja takana 

Kuusi äänieristettyä kaapelin sisäänmenoa 
irrotettavilla tiivistyslevyillä, kolme yläosas-
sa ja kolme alaosassa 

Kantavat pyörät 

Kaikki ovet ja paneelit ovat helposti irrotet-
tavissa/uudelleen kiinnitettävissä IT-laittei-
den ylläpitoa varten 

Mustan värinen viimeistely sinisillä koros-
tuksilla

Saatavilla erikoistilauksesta myös huoneen 
sisustukseen sopivilla puisilla ovilla, sivusei-
nillä ja katolla – useita puuvaihtoehtoja 

Aktiiviyksikössä ilmankiertoa avustavat kaksi kaapin 
takaoveen asennettua EC-puhallinta. Puhallin- 
nopeutta ohjataan kuormituksen mukaan, jotta  
lämpötila saadaan pidettyä oikeana ja varmistetaan 
näin maksimaalinen energiatehokkuus.

Passiiviyksikössä ilmankierto hoituu aktiivilaitteiden 
omilla puhaltimilla. Puhaltimet imevät huoneilmaa 
kaapin etupuolelta ja puhaltavat takaa ylös. Jäähdy-
tys perustuu huoneilman käyttöön. 
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IP 54 -luokan lattiakaapit

Oven molemmilla puolilla on avosoluinen vaahto-
muovi, joka sisältää sekä karkea- että hienosuodat-
timen kaappiin virtaavien haitallisten hiukkasten 
suodattamiseksi.

HIUKKASSUODATIN

Samat äänenvaimennusominaisuudet sekä asennettava enimmäislämpö- 
kuorma kuin vakiomallin kaapissa, mutta IP 54 -luokituksella.

Ihanteellinen valinta:

•  Pölyiseen ympäristöön

•  Teollisuuslaitosten toimistoihin

•  Herkille aktiivilaitteille

•  Laboratorioihin

• Kouluihin

Kaapelin läpivienti IP-tiivisteellä

UCoustic laminoitu volumetrinen suodatin

Irrotettava IP-suodatin

Hienosuodatin

Karkeasuodatin
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Kaapelien hallinta
Lattiakaappi sisältää kaikkiaan kuusi kaapelin läpivientiaukkoa - kolme kaapin  
katossa ja kolme pohjassa.        

 

 

Suunniteltu erityisesti ääni- 
eristystä ja pölysuojausta varten.

Läpivientiä varten asennetaan 
kotelo kaapin sisään tai sen  
ulkopuolelle.

Kaapelien läpiviennit

Kaapelihylly Kaapelikanava Kaapelin reititys

Varmista kaapelien 
hallinta kaapelihyllyllä, 
joka sopii sekä pohjan 
että katon läpivientei-
hin. 

 

Varmista kaapelien 
hallinta hyödyntämällä 
valmiiksi aukotettuja oh-
jaimia. Saatavilla kaiken 
korkuisiin UCoustic- 
kaappeihin.

 

Varmista riittävä taivutussäde kaikille 
kaapelityypeille – merkittävä ajan-
säästäjä.
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Poistoilman kanavointi

Paras valinta 
energiansäästöön
Mahdollistaa kuuman poistoilman ohjaamisen huoneen 
tai rakennuksen ulkopuolelle, säästää energiaa ja pitää 
huoneen viileänä.   

• Säästää rahaa ja energiaa hyödyntämällä jo olemassa 
olevaa ilmastointia

• Kierrättää kuuman hukkailman ja lämmittää sillä 
muita tiloja

• Auttaa estämään laitteisto- ja ohjelmistohäiriöitä
• Auttaa estämään turhia seisokkeja
• Poistoilman kanavan asennus ei vaikuta kaapin  

takaosaan pääsyyn eikä ovien avautumiseen
• Jälkiasennettavissa 24U sekä 42U UCoustic Edge 

9210i -aktiiviyksiköihin
• Poistoilma voidaan ohjata toiseen tilaan tai ilmastoin-

tikanavaan 

Poisto toiseen tilaan

Poisto ilmastointikanavaan
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Aktiiviyksikkö Takaovet  

Etuovet  

100 mm vähimmäis-
etäisyys oven ja 
laitteiden väliin

917 mm  

700 mm
maksimi-
kiskoväli

  

23 mm
suositeltu

vähimmäis-
etäisyys oven ja
laitteiden väliin

 

 

 

129 mm 

 

 

 

  

  

 

129 mm

Etuovet

938 mm

700 mm
maksimi-
kiskoväli

Takaovet
Passiiviyksikkö

100 mm vähimmäis-
etäisyys oven ja 
laitteiden väliin

44 mm
suositeltu

vähimmäis-
etäisyys oven ja
laitteiden väliin

Valokuitukaapelointi datakeskuksessa 
http://www2.orbis.fi/konesali-opas

TILAA MAKSUTON OPAS:

Mitat ja painot Aktiiviyksikkö Passiiviyksikkö

Laitetila 12U 24U 42U 12U 24U 42U

Ulkokorkeus 620 mm 1152 mm 1954 mm 620 mm 1152 mm 1954 mm

Ulkokorkeus pyörillä 720 mm 1252 mm 2054 mm 720 mm 1252 mm 2054 mm

Kaapin paino 133 kg 194 kg 313 kg 124,5 kg 181,5 kg 290 kg

Lattiapinta-ala (leveys x syvyys) 780 x 1100 mm

Lattiapinta-ala ovien kanssa (l x s) 780 x 1210 mm

Sisätilan syvyys 825 mm

Enimmäiskuormitus 1000 kg ilman pyöriä 500 kg pyörien päällä

Suorituskyky Aktiiviyksikkö Passiiviyksikkö

Enimmäislämpökuorma 12 kW 12 kW 12 kW 1,75 kW 2,25 kW 2,75 kW

Enimmäisvirrankulutus 1 Amp – kaikki aktiiviyksiköt Ei määritelty

Enimmäisvaimennuskyky 31 dbA – kaikki yksiköt
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Orbis Oy – rehellistä teknologiaa
Orbis Oy on vuonna 1949 perustettu suomalainen 
tiedonsiirtotuotteiden toimittaja. Olemme erikois-
tuneet langattomien verkkojen RF-teknologiaan 
sekä valokuituteknologiaan. 

Oma tuotantomme täydentää valikoimaamme ja 
mahdollistaa asiakaskohtaiset tuotteet (esim. val-
miskaapelit) sekä nopeat ja joustavat toimitukset. 

• Mobiiliverkot

• Teleoperaattorien kiinteät verkot

• Kiinteistöjen tiedonsiirto

• Elektroniikkateollisuus

• Kone- ja laitevalmistus

• Datakeskukset

Puhelin 
020 478 8600

Myynti

Yhteystiedot

Sähköposti
asiakaspalvelu@orbis.fi

Osoite
Vanha Kaarelantie 9
01610 Vantaa

Kotisivu
www.orbis.fi

Verkkokauppa
www.worbis.fi

Heikki Saukko
heikki.saukko@orbis.fi
Puh.  040 050 2217

Sami Niiranen
sami.niiranen@orbis.fi
Puh. 040 141 6694
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