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SIGURANȚĂ, 
SCALABILITATE ȘI 
ECONOMIE DE TIMP 

ACCESORII 
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GAMA CABLOFIL DE PATURI DE 
CABLU DIN PLASĂ  

DE OȚEL OFERĂ MAI MULTE 
OPȚIUNI ÎN TERMENI DE  

PERFORMANȚĂ ȘI NUMEROASE  
BENEFICII DATORITĂ 

STRUCTURII DESCHISE ÎN 
PROPORȚIE DE 90%. 

ACCESORII PENTRU PATURILE DE CABLU DIN PLASĂ DE OȚEL

•  Facilitează inspecția vizuală, accesul la 
cabluri și pentru întreținerea lor, chiar în 
cazul montării de paturi de cabluri pe mai 
multe niveluri

•  Reduce gradul de creștere a temperaturii 
cablurilor pentru o economisire substanțială 
din costuri de exploatare

•  Reduce la minimum depunerea prafului
•  Elimină riscul de apariție a incendiilor și 

nu produce praf în timpul operațiunilor de 
tăiere, care pot fi efectuate cu un clește în 
locul fierăstrăului circular (mai sigur și  
mai curat).

SIGURANȚĂ ȘI SCALABILITATE  
 ÎN INIMA CENTRELOR DE DATE

Mediul din jurul centrelor 
moderne de date este extrem de 

dinamic și se află într-o  
evoluție continuă.  

Paturile de cablu din plasă 
de oțel Cablofil și accesoriile 

de gestionare a cablurilor 
dedicate centrelor de date sunt 

concepute pentru a asigura o 
compatibilitate perfectă cu  

diferite tipuri de cabluri.  
Acestea sunt ”prietenoase” cu 

cablurile (respectă razele de 
curbură, oferă suport optim, 

suprafețe netede, nu prezintă 
colțuri proeminente pentru a 

evita deteriorarea cablurilor). 
De asemenea, acestea oferă o 

economie semnificativă de timp 
atât pe parcursul instalării,  

cât și pe parcursul  
actualizărilor ulterioare. 

Timpii de nefuncționare sunt 
reduși și datorită faptului că 
montarea paturilor de cablu 

din plasă de oțel este complet 
scalabilă (în cazul reconfigurării).
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Structura din oțel reduce 
interferența electromagnetică 
și sarcinile statice parazite.

Muchia de siguranță 
brevetată a paturilor de cablu 
Cablofil (sistem de îmbinare 
în T) și designul lor mecanic 
special permit susținerea 
cablurilor și gestionarea 
acestora fără riscul de a le 
deteriora.

Piesele de îmbinare de tip 
FAS (Fast Assembly System 
- sistem cu montare rapidă) 
simplifică asamblarea 
și oferă o economie 
semnificativă de timp.

INTERFERENȚĂ MINIMĂ OPȚIUNE DE CULOAREMUCHIE DE SIGURANȚĂ ECONOMIE DE TIMP

În funcție de montaj, puteți 
alege culorile noastre 
standard sau puteți solicita o 
culoare personalizată.
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O GAMĂ LARGĂ DE DIMENSIUNI 
Mai multe opțiuni de înălțime (30/54/105/150 mm), 
lățimi cuprinse între 50 și 900 mm și finisaje diferite, în 
varianta standard sau configurată pentru a se adapta 
perfect cerințelor centrelor de date.



ACCESORII PENTRU PATURILE DE CABLU DIN PLASĂ DE OȚEL

ACCESORII DE DERIVAȚIE

ACCESORII PENTRU SECȚIUNILE DE IEȘIRE A CABLURILOR

PROTECȚIE OPTIMĂ A 
     CABLULUI ȘI ECONOMIE DE TIMP
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Ideal pentru cablurile din cupru, fibră 
optică și PoE.  
•  Disponibil cu lățimi de la 200 la 600 mm.
•  Rază de îndoire optimă de 120° pentru 

trecere de cablu
•  Pereți laterali pentru menținerea 

cablurilor pe poziție
•  Fixare rapidă cu clemă pe partea 

laterală a paturilor de cablu
• Finisaje: 
•  Decupaje alungite pentru trecerea 

brățărilor autoblocante în vederea 
securizării cablurilor.

Compatibil cu orice tip de cablu:  
cupru, fibră optică sau PoE
•  Rază de îndoire optimă pentru trecere 

de cablu
• Sunt furnizate accesoriile de fixare  
 (șuruburi)
• Finisaje: 
•  Decupaje alungite pentru trecerea 

brățărilor autoblocante în vederea 
securizării cablurilor.

Compatibil cu orice tip de cablu:  
cupru sau fibră optică
•  Previne deformarea cablurilor atunci 

când sunt introduse sau scoase din 
patul de cablu

• Se fixează cu clemă fără scule
•  Adecvat pentru toate lățimile patului 

de cablu Cablofil
•  Piesa de ieșire DEV 50 este certificată 

UL94 V-0.

Pentru protecție sporită a cablurilor la 
îmbinări  
• Realizat din ABS 
•  Fixare rapidă cu brățări autoblocante 

(furnizate)
•  Compatibile cu paturi de cablu din 

plasă de oțel de tip CF 54, CF 105 
și CF 150 

•  Pot fi tăiate la înălțimea corectă  
(pre-decupat).

PENTRU UTILIZAREA 
CU ELEMENTUL DE 
CONECTARE  
EZT 90 

PIESĂ DE IEȘIRE TIP UDO KIT DE IEȘIRE IEȘIRI DEV 100 ȘI 50

PROTECȚIE UNGHI EZT90RS

CF150 + EZT90

CF105 + EZT90

CF54 + EZT90
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Concepute pentru a optimiza timpul de montaj, aceste accesorii sunt 
compatibile cu orice tip de cablu din cupru sau fibră optică. Acestea asigură 
conformitatea cu regulile de montaj, cu precădere cele referitoare la raza de 
îndoire a cablurilor la schimbările de direcție (ieșiri, derivații).  
Raza trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura propagarea optimă a 
semnalului și pentru a menține cablurile intacte.

PROTECȚIE OPTIMĂ A 
     CABLULUI ȘI ECONOMIE DE TIMP
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În special adecvate pentru cablurile 
de fibră optică, datorită suprafeței 
netede și formelor curbate care permit 
trecerea cablurilor fără a fi deteriorate. 
Compatibile cu paturile de cablu:
 - CF 54: lățime de 300 - 600 mm
 - CF 105: lățime de 150 - 600 mm
 - CF 150: lățime de 200 - 900 mm
• Realizate din policarbonat
•  Fixare rapidă cu clemă pe partea 

laterală a paturilor de cablu, fără a fi 
necesară tăierea acestora

•  Trecerea cablurilor pe sub punctul de 
fixare

•  Decupaje alungite pentru trecerea 
brățărilor autoblocante în vederea 
securizării cablurilor.

Special concepute pentru centrele de 
date de mare capacitate, unde este 
adesea necesară ieșirea cablurilor atunci 
când acestea sunt deja puse pe poziție 
(îmbunătățirea instalației).
•  Ieșirea este prinsă cu clemă, înainte sau 

după dispunerea cablurilor 
•  Deosebit de robuste, din metal, pentru a 

asigura că mănunchiurile de cabluri din 
cupru sau fibră optică rămân pe poziție 

•  Asigură raza de îndoire optimă a cablurilor 
pentru a preveni deteriorarea acestora

•  Pot prelua un pat de cablu vertical 
Cablofil cu lățimea de 100 mm (CF 
54/100 sau CF 105/100) pentru o fixare 
solidă a cablurilor

• Finisaje: 
•  Pot fi reutilizate în cazul modificării 

configurației.

Special concepute pentru cabluri din 
fibră optică 
•  Pot fi montate pe partea laterală sau 

inferioară a paturilor de cablu (în patul 
de cablu) 

• Realizate din ABS 
•  Fixare rapidă utilizând o bază Plexo 80 

(furnizată) 
•  Compatibile cu toate dimensiunile 

Cablofil.

PENTRU UTILIZAREA CU 
ACCESORIILE PA SAU 
RADT90KIT6

IEȘIRE TIP OTDO FAS IEȘIRE TIP CDO 100

PROTECȚIE CURBĂ RADT90RS

ACCESORIU TOHKIT

CF150 
+ RADT90KIT6

CF105 + PA4

CF54 + PA2



ACCESORII PENTRU PATURILE DE CABLU DIN PLASĂ DE OȚEL

Gama de accesorii pentru paturile de cablu din plasă de oțel Cablofil  
este împărțită în 3 familii de produse specifice fiecărei configurații

GAMA 
 DE ACCESORII
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W

mm
ACCESORII PENTRU IEȘIRILE CABLURILOR

UDO
UDO8

UDO12
UDO18
UDO24

200
300
450
600

1
1
1
1

944 917
944 918
944 919
944 920

-
-
-
-

944 975
944 976
944 977
944 978

945 104
945 105

-
-

 
-
-
-
-

KIT DE SUS-
PENDARE

KIT DE 
SUSPEN-

DARE

311 1 - 942 895 942 896 944 613 -

OTDOFAS

OTDOFAS 1 - - - -
 

944 779

DEV100
DEV100 

CABLEXIT 1 - 585 160 - 943 120 -

DEV50
DEV50 

CABLEXIT 1 - - - - 350 535

CDO

CDO100 1 945 245 - 945 246 - -
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W sau H

mm
ACCESORII DE DERIVAȚIE

EZT90
EZT90 225/225 1 840 231 - - - -

EZT90RS
EZT90RS 2 - - - - 944 768

PA
PA1
PA2
PA4

 H mm

30
54

105

1
1
1

840 101
840 111
840 131

- - - -

RADT90KIT6 RADT90 
KIT6

(furnizat împre-
ună cu șuruburi 

și elemente 
de conectare 

CE 40)

150 1 942 942 - - - -

RADT90RS
RADT90 

RS
2 - - - - 944 770

ACCESORII DE BOBINARE
TOHKIT

TOHKIT 1 - - - - 944 707

ALTE ACCESORII
CABLOGRIP

CABLO- 
GRIP

W mm

5000 1 - - - - 559 677

Galvanizare continuă 
înainte de fabricare 
utilizând procesul 
Sendzimir
Standardul EN 10346

Aplicarea de zinc-
magneziu înainte de 
fabricarea continuă 
utilizând procesul 
Sendzimir
Standardul EN 10346

PlasticNegru AlbGalvanizare electrică 
după fabricare
Standardul EN ISO 
2081

MATERIALE ȘI 
FINISAJE ZnMg

x 2
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LEGRAND ROMÂNIA
Str. Gara Herăstrău, Nr. 4, 
Green Court Bucharest, Clădirea C, Etaj 2, 
Sector 2, București 
Cod 020334, 

Tel.: +4021 232 07 77
Fax: +4021 232 07 76

Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro

URMĂREȘTE-NE 
ȘI PE

 www.legrand.com

 www.youtube.com/user/legrand

 www.facebook.com/Legrand

 twitter.com/legrand

 pinterest.com/legrandgroup


