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ELDON Shielded Enclosure i SN2- och SN3-nivå

Serien har tagits fram i olika varianter av skåp, i 
säkerhetsnivå 2* och 3*, med olika tillbehör för att 
kunna erbjuda kundanpassade lösningar. Det finns 
inget motsvarande skåp på marknaden som kan 
erbjuda samma kombinerade säkerhet som Eldon 
Installations Targetserie.

Target - innovation och nytänkande

Innovation och nytänkande är Eldon Installations 
riktlinjer där kundens målbild är i fokus. Serien är  
utvecklad för att vara så flexibel och användarvänlig 
som möjligt.

Det tekniska nytänkandet skyddas av ett antal 
patentansökningar som innefattar bl.a. kabelintag, 
skåpkonstruktion och låssystem.

Target SN2/SN2 SE uppfyller kraven för säker-
hetsnivå 2* respektive Target SN3/SN3 SE för 
säkerhetsnivå 3*. Skillnaden mellan säkerhetsnivå 2 
och 3 är den effektiva angreppstiden för olika hot-
bilder och verktyg som skåpet klarar av. Target SN2 
har ett 2 mm tjockt skal av stål och SN3 4 mm.

Target SN2 SE och SN3 SE är RÖS-skåp som 
uppfyller den högsta internationella standarden - 
Shielded Enclosure (SE).

Eldon Installation är stolta att kunna erbjuda våra 
kunder maximal flexibilitet. Genom vår närhet till 
tillverkningen kan vi skapa unika lösningar och med 
helt egenutvecklade delar säkerställs högsta kvalitet.

*Försvarsmaktens säkerhetsklassning

I dagens globaliserade informationssamhälle växer det fram ett allt större behov av att 
skydda sin information. Det är information som ofta har stor betydelse för länders och  
företags säkerhet och ekonomi. Eldon Installation AB lanserar nu, för första gången, en 
serie skåp för säkerhet och trygghet - Target. 

Med samma innovativa tänkande och kvalitetssäkrad produktutveckling  
tar vi nu steget in i databranschens verklighet med vår Targetserie

Skåpen uppfyller svensk, europeisk och amerikansk standard



Intressant att veta 
- Dämpningen mäts i dB, sjunker med avståndet.

- Frekvensen mäts i Hz, sjunker inte med avståndet.

- Mobiltelefoner använder frekvenser upp till 5 GHz.

Shielded Enclosure, SE   10 GHz /100 dB    Högsta skydd
Skalskyddsklass 1, SS1   3 GHz / 70 dB    
Skalskyddsklass 2, SS2   3 GHz / 40 dB   
EMC-skåp        1 GHz / 20 dB   
Övrigt        0 dB      Inget skydd
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Med samma innovativa tänkande och kvalitetssäkrad produktutveckling  
tar vi nu steget in i databranschens verklighet med vår Targetserie

Vad är RÖS och vad är Shielded Enclosure?
RÖS står för röjande signaler och är orsaken till en risk som uppstår när information förmedlas oavsiktligt 
genom att all elektronisk utrustning genererar elektromagnetisk strålning som kan avlyssnas och läsas av.

RÖS-skyddet uppnås genom att det skyddade utrymmet utformas som en ”Faradays bur”, det vill säga att 
utrymmet omges av en skärm i form av ett elektriskt sammanhängande metallhölje. För att förhindra att  
ledningsbundna röjande signaler strålar ut måste alla el- och teleledningar, med metalliska ledare, förses 
med speciella filter. Datatrafik överförs genom att fiberoptiska kablar utan metalliska mantlar används och 
förs in i särskilda öppningar i den metalliska skärmen. Öppningarna kallas för vågfällor och är utformade 
som rör, med diameter och längd, som är anpassade till den skyddsklass som utrymmet skall ha. 
Shielded Enclosure  (SE) är den högsta kravställda skyddsklass som finns och är dimensionerad för att  
blockera en frekvens upp till 10 GHz med en dämpning upp till 100 dB.  
Target SN2 SE och SN3 SE uppfyller Shielded Enclosure.



Target SN3 och SN3 SE
Våra mål och krav vid utvecklingen av Target SN3 var att erbjuda kunden ett smalt skåp, men med en stor 
dagöppning för det utdragbara 19”-stativet. Detta är viktigt eftersom skåp med denna höga säkerhetsnivå är 
tunga. Viktigt är också att en vanlig pallyftare kan användas för enkel förflyttning av skåpet. 
SN3 har en totalbredd av endast 700 mm med en dagöppning av hela 620 mm, 38 HE (Höjdenheter).
SN3 SE har, på grund av den extra dörren, en minskad dagöppning till 577 mm, 34 HE (Höjdenheter).

Vid framtagandet av Targetskåpen fanns heller inget låssystem på marknaden som klarade våra krav. Eldon 
Installation utvecklade därför ett eget system som spärras av KabaMas 252, som är ett 8-siffrigt lås utan 
batteri. SN3-skåpen är utrustade med SCI kabelgenomföring medan SN3 SE-skåpen är utrustade med 
vågfällan SWG. Targetskåpen uppfyller kraven enligt Försvarsmaktens säkerhetsnivå 3.

Artikelnummer RÖS-skydd Elsystem Djup Bredd HE

SN3-720 Nej Inv. elsystem 3x16A 700 700 38

SN3-1020 Nej Inv. elsystem 3x16A 1000 700 38

SN3-10-820SE Ja Kraftfilter MPE 3x10A 800 700 34

SN3-10-1120SE Ja Kraftfilter MPE 3x10A 1100 700 34

SN3-10L-820SE Ja Kraftfilter MPE 3x10A Low leak* 800 700 34

SN3-10L-1120SE Ja Kraftfilter MPE 3x10A Low leak* 1100 700 34

*Används endast om elförsörjningen är skyddad av jordfelsbrytare

1. Temperaturdisplay
2. Kabelgenomföring, SCI
3. Intag extern kylluft
4. Kaba Mas - digitalt lås
5. Egenutvecklat låssystem
6. Kullagrad och tippsäkrad vagn
7. Erfordelig öppningsbredd 300 mm
8. Integrerat rälssystem, utdragslängd 

19’’ vagn 1150 mm
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Artikellista SN3 och SN3 SE

Standardhöjden på skåpen är 2000 mm men kan anpassas till 1600 mm efter önskemål.



• Endast 700 mm totalbredd gör att skåpet ryms i trånga passager

• Egenutvecklad låsmekanism som ger en invändig dagöppning på 620 mm (SN3) och 577 mm (SN3 SE)

• Mekanismen säkras med 8-siffrigt kodlås av fabrikat KabaMas 252

• Integrerat larm Alarmtec MC-340 och fästplatta för Seismisk detektor Siemens/Alarmtec

• Unikt för Eldon Installations skåp är att stativet rullas ut på ett integrerat rälssystem

• Integrerade uttag i skåpet för anslutning av extern kyla från skåpets ovansida

• Högsta RÖS-klass SE (Shielded Enclosure), 10GHz/100dB - Target SN3 SE

• Konstruerad för enkel installation och service

• Kraftfilter MPE 3x10 A Extended High Performance - Target SN3 SE

• Identiska filter på dörren och skåpets botten, blockerbara

• Fläktpaket bestående av två varvtalsreglerade Pabst Ø 250 mm

• SCI kabelintag för Target SN3

• SWG kabelintag för Target SN3 SE

• Flyttbar med pallyftare

Fördelar med Target SN3 och SN3 SE



Target SN2 och SN2 SE
Utvecklingen av ett skåp för säkerhetsnivå 2 och den högsta RÖS-klassen SE (Shielded Enclosure) som 
yttersta krav verkade realistiska att genomföra. Erfarenheterna från Target SN3 SE innebar att vårt linjära 
låssystem kunde utvecklas för att uppfylla SE-kraven.

I SN2 skåpen finns möjlighet att ansluta en passiv eller aktiv dörr (fram/bak). Den passiva dörren saknar 
ventilation och är helt tät medan den aktiva dörren har heltäckande ventilation. Skåpskroppen finns också i 
aktivt och passivt utförande, där den aktiva kroppen är utrustad med ett fläktpaket med luftriktad inredning. 
SN2-skåpen är utrustade med SCI kabelgenomföring medan SE-skåpen är utrustade med vågfällan SWG.
Targetskåpen uppfyller kraven enligt Försvarsmaktens säkerhetsnivå 2.

Effektivt koncept

Bilden nedan visar två SN2-skåp bredvid varandra, där det ena skåpet har passiva dörrar och passiv 
skåpskropp för t.ex. fastighetsnät och annan passiv utrustning. Det andra skåpet har en aktiv frontdörr och 
aktiv skåpskropp med luftriktat fläktpaket för servrar och annan värmeintensiv utrustning. Det aktiva skåpet 
kan vara av typ SN2 eller SN2 SE. Fördelen med konceptet är att vi uppnår 80 passiva höjdenheter och 40 
aktiva höjdenheter fördelat på två skåp med effektiv kylning. Kabeldragningen underlättas genom  
användandet av SCI och SWG.

Nytänkande - Säkert - Kostnadseffektivt



Fördelar med Target SN2 och SN2 SE
• SN2-skåpets byggsystem medför att det kan levereras som platt paket för enkel hantering - ej SN2 SE

• Släta innerväggar för enkel överskådlighet, som möjliggör optimal luftströmning genom utrustningen

• Egenutvecklad dörrmekanism som medger 180 graders öppning

• Dämpande och stängande dörrmekanism

• 2 st ASSA hakregellås för säker två-handsfattning

• Utrustad med lysdioder som indikerar låsens status

• Integrerat larmsystem Alarmtec MC-370

• Target SN2 och SN2 SE har ett 19’ stativ med 40 HE (Höjdenheter)

• SCI kabelintag på Target SN2

• SWG kabelintag på Target SN2 SE

• Valfri dörrtyp: aktiv eller passiv

• Valfri skåpskropp: aktiv eller passiv

• Flyttbar med pallyftare

• Högsta RÖS-skydd SE “Shielded Enclosure”, 10GHz/100dB - SN2 SE

• Kraftfilter MPE 3x10 A Extended High Performance - SN2 SE

1. Vågfälla, SWG
2. Fläktpaket
3. El- och larmanslutningar
4. Integrerat larm
5. Kraftfilter

6. Linjärt låssystem
7. Aktiv dörr

7.

1.

2.

6.

SN2 SE

5.

3.

4.



Artikelnummer RÖS-
skydd

Dörrtyp fram/bak 
höger/vänsterhängd

Skåpskropp- 
luftevakuering Djup Bredd HE

SN2-2AP820 Nej Aktiv / aktiv Passiv 800 800 40

SN2-2AP1220 Nej Aktiv / aktiv Passiv 1200 800 40

SN2-2PP820 Nej Passiv / passiv Passiv 800 800 40

SN2-2PP1220 Nej Passiv / passiv Passiv 1200 800 40

SN2-V-APA820 Nej Aktiv/passiv vänster Aktiv 800 800 40

SN2-H-APA820 Nej Aktiv/passiv höger Aktiv 800 800 40

SN2-V-APA1220 Nej Aktiv/passiv vänster Aktiv 1200 800 40

SN2-H-APA1220 Nej Aktiv/passiv höger Aktiv 1200 800 40

SN2-2AP820SE Ja Aktiv/aktiv Passiv 800 800 40

SN2-2AP1220SE Ja Aktiv/aktiv Passiv 1200 800 40

SN2-V-APA820SE Ja Aktiv/passiv vänster Aktiv 800 800 40

SN2-H-APA820SE Ja Aktiv/passiv höger Aktiv 800 800 40

SN2-V-APA1220SE Ja Aktiv/passiv vänster Aktiv 1200 800 40

SN2-H-APA1220SE Ja Aktiv/passiv höger Aktiv 1200 800 40

Standardhöjden på skåpen är 2000 mm men kan anpassas till 1600 mm efter önskemål.

Tillval SN2 och SN2 SE

LÅS
Motorstyrt: ASSA 841C-50 

KRAFTFILTER
MPE 3x10 A Extended High Performance Low Leak*
MPE 3x16 A Extended High Performance 
MPE 3x16 A Extended High Performance Low Leak*
*Används endast om elförsörjningen skyddas av jordfelsbrytare

VÅGFÄLLA
Utökning av antal hål på SWG vid önskemål

Artikellista SN2 och SN2 SE

Enkel och användarvänlig



SCI (Splittable Cable Intake)

Enkel och användarvänlig

Target SN2 och SN3 är utrustade med kabelintaget SCI som erbjuder ett unikt kabelintag för denna typ av 
skåp. SCI finns antingen integrerad i skåpet eller som ett kit för eftermarknaden. Kabelgenomföringen kan 
levereras i två varianter med 7 (SCI-7) alternativt 14 moduler (SCI-14). Bredden på öppningen innebär t.ex. att 
en HE-panel kan plockas in i sin helhet. Bilderna nedan illustrerar hur SCI förenklar kabelgenomföringen. 



1. 2. 3.

4. 5. 6.

Både Target SN2 SE och SN3 SE är utrustade med den delbara vågfällan, vilken finns som standard med 
10 hål för SN2 alt. 20 hål för SN3. 

Bilderna nedan visar den förenklade installationen av kablar med den byggbara vågfällan.

Bild 1 visar vågfällan vid en första installation, varefter man placerar sektioner efter önskemål. 
Bild 6 visar slutligen den ordnade kabelgenomföringen nedifrån. Illustrationerna visar även att den  
egenutvecklade vågfällan är framtidssäkrad, då man kan byta sektioner vid ändring av standard.

Vårt mål är att skapa säkerhet och trygghet

SWG (Splittable Wave Guide)



Egenutvecklade låsmekanismer
Låsmekanismerna för SN2 respektive SN3 är unika och ger ett extra intrångsskydd. Bilderna nedan visar 
SN3-mekanismen vilken fungerar som en vanlig dörr och öppnas med ett dörrhandtag.

Mekanismen har en stark koppling mellan dörr och ram som gör det möjligt att utforma säkerhetsklassade 
dörrsystem även med tunna ramar och dörrar.

Bild 1 - illustrerar hur låset ser ut initialt - ett 8-siffrigt kodlås används 
Bild 2 - visar att handtagets rörelse uppåt lyfter låslinjalen 
Bild 3 - handtagets fortsatta rörelse driver låslinjalen genom ramen 
Bild 4 - visar slutligen hur dörren öppnas som vanligt

1. 2.

3. 4.

Vårt mål är att skapa säkerhet och trygghet
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