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Strukturované
kabelážní systémy

METALICKÁ KABELÁŽ
Strukturovaný kabelážní systém LAN-TEC® nabízí kompletní řešení pro budování
pasivních částí datových sítí v objektech. Vyznačuje se jednoduchou instalací,
spolehlivostí a vynikajícím poměrem cena/užitné vlastnosti. Prvky systému LANTEC® jsou vhodné pro různé velikosti sítí ve stíněném i nestíněném provedení.

Pro ukončení kabeláží poslouží datové rozvaděče pro 10“ a 19“ standard s
provedením nástěnné a stojanové instalace. Rozvaděče jsou dodávány v kompletu
s dveřmi, bočnicemi, osazenými zámky, instalačními lištami. Ukončení datových
rozvodů je možné s patch panely, datovými zásuvkami a dalšími organizačními

nástěnné rozvaděče
Kapacita

Rozměr (šířka,hloubka)

Obj. kód

6U (380 mm)
9U (520 mm)

350 x 270 mm

1106-003,
1106-004

6U (368 mm)

600 x 450 mm

0901-001,
0901-005

9U (501 mm)

600 x 450 mm
600 x 600 mm

0901-002,
0901-006

12U (635 mm)

600 x 450 mm
600 x 600 mm

0901-003,
0901-007

15U (769 mm)

600 x 450 mm
600 x 600 mm

1108-011,
1108-012

18U (901 mm)

600 x 450 mm
600 x 600 mm

0901-004,
0901-008

STOJANOVÉ DATOVÉ ROZVADĚČE
Montované konstrukce stojanových rozvaděčů černé barvy v různých specifikacích s různou kombinací dveří umožňují velkou variabilitu dle požadavků na instalaci.
Součástí dodávky jsou přední a zadní dveře osazené zámky, konstrukční prvky včetně montážních lišt, stojné nohy, sada koleček a montážní šrouby včetně klíče.

Kapacita

Rozměr (šířka, hloubka)

Obj. kód

18U (988 mm)

600 x 600 (800) mm

0901-012, 0901-019

22U (1166 mm)

600 x 600 (800) mm

0901-013, 0901-020

27U (1388 mm)

600 x 600 (800) mm

0901-014, 0901-021

32U (1610 mm)

600 x 600 (800) mm

0901-015, 0901-022

37U (1833 mm)

600 x 600 (800, 1000) mm

0901-016, 0901-023,
0901-027, 0901-030

42U (2055 mm)

600 (800) x 600 (800, 1000) mm

0901-017, 0901-024, 1106-006,
0901-026, 0901-028, 0901-031

47U (2277 mm)

600 x 600 (800, 1000) mm

0901-018, 0901-025,
0901-029, 0901-032

PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČŮ

www.variant.cz

datové kabely

PATCH PANELY

DATOVÉ ZÁSUVKY A KEYSTONY

OPTICKÁ KABELÁŽ
Optické kabelážní systémy nabízí vysokou spolehlivost, bezpečnost a dostatečnou
přenosovou kapacitu i pro nejnáročnější provozy. Svými vlastnostmi umožňují
přenos dat na velkou vzdálenost bez zhoršení kvality přenášeného datového
provozu. Přenášení dat je možné i v souběhu se silovými vodiči bez zhoršení

vlastností datového provozu. Nabízíme optické kabely s multimodovými a
singlemodovými vlákny v různých konstrukcích kabelů pro vnitřní i vnější prostředí.
Na vyžádání je možné dodat kabel dle individuálních požadavků či kabel
osazený konektory.

OPTICKÉ KABELY

OPTICKÉ ROZVADĚČE

www.variant.cz

OPTICKÉ PIGTAILY, ADAPTÉRY

OPTICKÉ PROPOJOVACÍ KABELY

AKTIVNÍ PRVKY
Aktivní prvky obsahují sortiment převodníků pro optickou a metalickou kabeláž, lze volit mezi různými modely pro SM i MM optická vlákna. Pro přímé připojení switchů pak
poslouží SFP moduly. Switche lze pak volit dle přenosových rychlostí a obsluhy správy datové sítě. Jednotlivé prvky pak lze doplnit záložními zdroji UPS. Pro komplexnost
nabízíme zapůjčení měřících přístrojů pro metalickou a optickou kabeláž i pro certifikaci datové sítě.

OPTICKÉ PŘEVODNÍKY, SFP MODULY, SWITCH

ZÁLOŽNÍ ZDROJE UPS

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

www.variant.cz

