
Tempest-skåp Level A Testade och 
certifierade enl. SSF 3492 (SN3)

Inredning 
• Honey comb-filter för ventilation,  

dubbla in- och utlopp. 
• 6 axialfläktar med programmerbar 

termostatstyrning (modell 1000/680 har 
3st). 

• EMC-filter för all typ av kablage som går in 
och ut ur Tempestenheten. 

• 6- vägs grenuttag samt 19”- rack placerat i 
Tempestenheten. 

• Hål för förankring i golv. 

Låsning  
• Standard: Omställbart nyckellås.  
• Alternativ låsning: Andra högsäkerhetslås 

enligt önskemål. 

dB Effektförhållande 

70 dB (RÖS-skyddat kabinett begränsat till 1 
GH) 

1x 

80 dB 10x 

90 dB 100x 

100 dB (Tempestenhet testat upp till 10 
GHz) 

1000x 

Testade och uppfyller kraven enligt följande Tempest-standarder:
Nato SDIP-27/1 level A (100dB / 30MHz-10GHz), Europeisk standard EN 50147 och NSA94-106. 
Tempestskåpen är konstruerade och testade för att skydda kritisk IT-utrustning
mot elektromagnetisk puls (EMP), elektronisk avlyssning och obehörig tillgång till information 
och hårdvara. Tempestenheten är godkänd fristående.



Tempest-Skåp Level A SSF 3492 (SN3)

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles 
  

   

Modell Utvändiga mått mm 
(mått avser värdeskåp)  

Invändiga mått i Tempest  
enheten mm  (19” Rack) 

 
Ant.  

 

 Höjd Bredd Djup Höjd Bredd Djup Enheter Vikt 

1000/680 1000 870 680 700 500 460 12U 345 

2020/1315 2020 870 1315 1755 500 1030 30U 800 

2245/1115 2245 870 1115 1980 500 830 35U 780 

2245/1215 2245 870 1215 1980 500 930 35U 810 

Som tillval kan skåpen även förses med Släckningssystem och/eller kylaggregat.  
 
 
Brand och släckningssystem 
 
Släckningssystemet levereras monterat i skåpet och rörsystem anpassas och kalibreras efter aktuell 
modell av skåp. 
 
Släckmedel: 
Släckmedlet kommer ut med hjälp av drivgaspatron med integrerad elektrisk utlösningsenhet.  
Integrerad övervakning av släckmedelsnivå (indikering när >15% har försvunnit) 
Släckmedlet Novec™ 1230 förångas vid släckmunstycket och sprids i Tempestskåpet/RÖS-skåpet. 
 
Display: 
Display med text och 6 LED-lampor 
 
Sensorer: 
Optisk röksensor (känslighet: ca 3,5 %/m ljusförmörkelse) Optisk röksensor HS (känslighet: ca 0,25 %/m 
ljusförmörkelse) 
 
Fördelar: 
Tidig branddetektering Automatisk släckning Innovativ släckgas Novec™ 1230: miljövänlig och utan på-
verkan på IT-komponenter. 
Kontroll genomförs av VdS Schadenverhütung GmbH CAN-Bus-gränssnitt till CMC III övervakningssy-
stem Potentialfria reläutgångar för integrering till befintligt brandlarm. 
 
Kylaggregat för aktiv kyla 2,0 kW 
 
Energieffektivt kylaggregat med integrerad e-Comfort controller. RiNano-beläggning på kondensorn 
och elektronisk kondensatavdunstning. 
Fördelar: 
Kylaggregatet kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor. 
 
Skåp med aktiv kyla kräver andra mått på skåpet beroende på placering av kylaggregat.  
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