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Blok SKR (tzv. sk í  telefonního
systému) slou í k umíst ní jednoho a
sedmi telefonních modul  a dal ích
centrálních komponent PhoNet. Jedná
se o volitelnou sou ást systému, která
m e být zaji t na i obchodním part-
nerem nebo cílovým zákazníkem.

Blok SKR je sestaven ze shodných
prvk  jako tzv. rozvad e strukturo-
vané kabelá e nebo sk ín  pro umís-
t ní po íta ových server .

SKR - sk í  telefonního systému

Mechanická konstrukce telekomunika ního systému PhoNet je zalo ena na
pou ití 19  stojanových a nást nných sk íní SKR o í ce 600 mm, o hloubce
395, 600 nebo 800 mm a o výstavbové vý ce 9 a  45U. Tyto sk ín  slou í k
umíst ní 1 a  7 modul  systému PhoNet a dal ích komponent systému PhoNet
(nap . dohledového procesoru DP, datového p epína e LAN, zálo ního zdroje
UPS nebo tzv. patch panel , vyvazova , poli ek apod.).

V rámci sk ín SKR bývá rozvedeno napájení 230 Vst (zdroj UPS m e být
umíst n v dané sk íni nebo mimo ní) a napájení 5 nebo 24 nebo 48 Vss (zdro-
je ZDR bývají zpravidla umíst ny p ímo ve sk íni). Sou ástí bloku SKR je  i
zemnící bod a zemnící vodi  celé telefonní úst edny. e ení bloku SKR musí
d sledn  odpovídat v em zákonným p edpis m i technickým normám na elek-
trickou bezpe nost a elektromagnetickou kompatibilitu.
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SKR_ATY atypická sestava 19  sk ín  s hloubkou a vý kou
dle specifických pot eb cílového telefonního systému

à  0

SKR_NON sou ástí díla není dodání 19  sk ín , nebo  zákazník
zajistí volné místo podle specifikace dodavatele

à  0

SKR_H45
(viz pozn.)

hluboká 19  sk í  (tj. hluboká 800 mm) vysoká 45U,
s ventilací, s kole ky a s rozvad em 230 Vst

à  0

SKR_H37 hluboká 19  sk í  (tj. hluboká 800 mm) vysoká 37U,
s ventilací, s kole ky a s rozvad em 230 Vst

à  0

SKR_H32 huboká 19  sk í  (tj. hluboká 800 mm) vysoká 32U,
s ventilací, s kole ky a s rozvad em 230 Vst

à  0

SKR_H27 hluboká 19  sk í  (tj. hluboká 800 mm) vysoká 27U,
s ventilací, s kole ky a s rozvad em 230 Vst

à  0

SKR_M32 m lká 19  sk í  (tj. hluboká 600 mm) vysoká 32U,
bez ventilace, bez kole ek a s rozvad em 230 Vst

à  0

SKR_M27 m lká 19  sk í  (tj. hluboká 600 mm) vysoká 27U,
bez ventilace, bez kole ek a s rozvad em 230 Vst

à  0

SKR_M18
(viz pozn.)

m lká 19  sk í  (tj. hluboká 600 mm) vysoká 18U,
bez ventilace, bez kole ek a s rozvad em 230 Vst

à  0

SKR_M15 m lká 19  sk í  (tj. hluboká 600 mm) vysoká 15U,
bez ventilace, bez kole ek a s rozvad em 230 Vst

à  0

SKR_N18 nást nná 19  sk í  (tj. hluboká 395 mm) vysoká 18U,
bez ventilace, bez kole ek a bez rozvad e 230 Vst

à  0

SKR_N15 nást nná 19  sk í  (tj. hluboká 395 mm) vysoká 15U,
bez ventilace, bez kole ek a bez rozvad e 230 Vst

à  0

SKR_N12 nást nná 19  sk í  (tj. hluboká 395 mm) vysoká 12U,
bez ventilace, bez kole ek a bez rozvad e 230 Vst

à  0

SKR_N09
(viz pozn.)

nást nná 19  sk í  (tj. hluboká 395 mm) vysoká 9U,
bez ventilace, bez kole ek a bez rozvad e 230 Vst

à  0

název deska port

Blok SKR je pou íván v t chto modifikacích li ících se druhem (nást nná,
m lká nebo hluboká) a výstavbovou vý kou (9U a  45U):

Pozn.: nej ast ji jsou pou ívány nást nné sk ín  9U, m lké sk ín  18U a hlu-
boké sk ín  45U.

Volba vhodného po tu i velikosti sk íní SKR závisí  na  ad  okolností  a  je
v dy dána konkrétní situací dané lokality. Závisí p edev ím na zp sobu kabeli-
zace objektu (tj. zda jsou kabely zakon eny na klasickém nebo za ezávacím
nást nném rozvad i, na za ezávacím rozvad i ve sk íni, na patch panelech
mimo sk í  nebo ve sk íni). Dále má na volbu sk ín  vliv po et modul , které
jsou umís ovány do sk ín  a p ípadn  i pot eba umístit ve stejné sk íni dohle-
dový procesor DP, datový p epína  LAN a zálo ní zdroj UPS. Z d vod  velké
rozmanitosti mo ných situací neexistuje pro volbu sk ín  systému PhoNet jed-
noduchý univerzální návod a rozhodující jsou zku enosti projektanta.
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Zp sobem kabelizace objektu je dána volba periferních desek PhoNet (bu
s  vývody  na  zadní  stran  ur enými  pro  SYKFY  kabely  nebo  s  vývody  na
p ední stran  ur enými pro patch cordy ). V p ípad  pou ití SYKFY kabel  je
do sk ín  mo né instalovat moduly PhoNet t sn  nad sebe a maximáln  tak
vyu ít celou vý ku konkrétní 19  sk ín  (kabelizace objektu je v ak h e p e-
pojitelná, resp. p epojování linek je nutné provád t mimo sk í ). V p ípad
pou ití patch cord  je nutné mezi moduly instalovat p im en  iroké (resp.
vysoké) vyvazova e . Moduly PhoNet proto nelze instalovat t sn  nad sebe a
nelze tak maximáln  vyu ít celé vý ky sk ín  (kabelizace objektu je v ak
snadno p epojitelná, resp. p epojování linek lze provád t p ímo ve sk íni). Mo-
duly PhoNet mají jednotnou vý ku 6U, jednotlivé patch panely  i vyvazova-
e  mají vý ku po 1U nebo po 2U.

Rackové servery tvo ící dohledový procesor jsou v dy umís ovány uvnit
19  sk ín . Jejich LCD monitory lze i s klávesnicí a my í umístit bu  nahoru na
sk í  SKR nebo dovnit  do 19  sk ín  (monitor zpravidla na DIN li tu a kláves-
nici i my  obvykle na poli ku). Nezna kové rackové po íta e hluboké 450 mm
lze umístit do tzv. m lkých i do hlubokých stojanových sk íní SKR (vy adují
výstavbovou vý ku á 4U). Zna kové rackové po íta e hluboké 650 mm lze
umístit pouze do tzv. hlubokých stojanových sk íní SKR (vy adují výstavbovou
vý ku á 1U nebo á 7U). Datové p epína e LAN jsou v dy umís ovány dovnit
do 19  sk ín  a vy adují vý ku pouze 1U.

Zálo ní zdroje 230 Vst (tzv. bloky UPS) mohou být umíst ny mimo sk í
SKR (stolní nebo sk í ové UPS), obvykle v ak jsou umíst ny uvnit  19  sk ín
(stolní nebo rackové UPS) a zpravidla vy adují vý ku 1U nebo 2U. Na dn  sk í-
n  pak mohou být eventuáln  umíst ny i p ídavné akumulátory zálo ního
zdroje UPS.

Podle pot eb dané lokality m e být do sk ín SKR namontováno dal í p í-
slu enství: nap . ukládací poli ky, vyvazova e kabel  1U i 2U, patch panely
1U i 2U, pomocné DIN li ty, dal í zásuvky 230 Vst, kabelové há ky 4x8 i 8x8
cm apod. Toto je pova ováno za tzv. montá ní materiál a montá ní práce. Vo-
litelné p íslu enství 19  sk íní je specifikováno v p íslu ném p ehledu.

Nást nné sk ín SKR jsou umís ovány tak, aby v jejich okolí byl p im ený
manipula ní  prostor  (cca  50  cm  vlevo  i  vpravo  a  nad  i  pod  sk íní  a  100  cm
p ed sk íní). M lké i hluboké stojanové sk ín SKR jsou umís ovány tak, aby
kolem nich byl  pot ebný p ístup (cca 50 cm vedle  sk ín  i  za  sk íní  a  100 a
150  cm p ed  sk íní).  U  sk íní  s  kole ky  m e  být  sk í  p isunuta  ke  zdi,  ale
p ed ní pak má být prostor pro její odsunutí (cca 150 a  200 cm). V takovém
p ípad  v ak musí mít napojující telefonní i datové kabely a napájecí pohyblivý
i uzem ovací p ívod p im enou rezervu umo ující odsunutí sk ín  (tj. umo -
ující p ístup p i montá ních a servisních pracech).

Ve vzdálenosti do 4 m od sk ín SKR má být k dispozici: zásuvka 230 Vst,
zemnící  bod a zásuvka sít  LAN Ethernet (viz platné VOP a ZTP). Pokud jsou
tyto ve v t í vzdálenosti, pak je nutné pohyblivý p ívod 230 Vst, zemnící kabel
nebo datový kabel LAN nahradit del ími. Toto je pak pova ováno za montá ní
materiál a montá ní práce.
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Váha sk ín : 27 kg 31 kg 35 kg 38 kg

Napájení sk ín : sestava 19  sk í  nevy aduje pro svoji vlastní pot ebu napájení 230 Vst

P íslu enství sk ín : bez aktivní ventilace, bez pojezdových kole ek a bez rozvad e 230 Vst

Modul  PhoNet: max. 1 max. 2 max. 2 max. 3

Vý ka sk ín :   500 mm   635 mm   770 mm   900 mm

Hloubka sk ín :   395 mm (tj. nelze umístit ádnou sestavu DP)

Výstavbová vý la: 9U 12U 15U 18U

Druh sk ín : tzv. nást nná sk í  ( í ka 600 mm)

SKR_N09 SKR_N12 SKR_N15 SKR_N18

Váha sk ín : 57 kg 62 kg 79 kg 87 kg

Napájení sk ín : sestava 19  sk í  nevy aduje pro svoji vlastní pot ebu napájení 230 Vst

P íslu enství sk ín : bez aktivní ventilace, bez pojezdových kole ek a s rozvad em 230 Vst

Modul  PhoNet: max. 2 max. 3 max. 4 max. 5

Vý ka sk ín :   770 mm   900 mm 1.300 mm 1.525 mm

Hloubka sk ín :   600 mm (tj. lze umístit DP hluboký do 500 mm)

Výstavbová vý la: 15U 18U 27U 32U

Druh sk ín : tzv. m lká sk í  ( í ka 600 mm)

SKR_M15 SKR_M18 SKR_M27 SKR_M32

Váha sk ín : 100 kg 112 kg 121 kg 137 kg

Napájení sk ín : aktivní ventilace 19  sk ín  vy aduje pro svoji pot ebu 230 Vst / 0,3 A

P íslu enství sk ín : s aktivní ventilací, s pojezdovými kole ky a s rozvad em 230 Vst

Modul  PhoNet: max. 4 max. 5 max. 6 max. 7

Vý ka sk ín : 1.300 mm 1.525 mm 1.750 mm 2.105 mm

Hloubka sk ín :   800 mm (tj. lze umístit DP hluboký do 700 mm)

Výstavbová vý la: 27U 32U 37U 45U

Druh sk ín : tzv. hluboká sk í  ( í ka 600 mm)

SKR_H27 SKR_H32 SKR_H37 SKR_H45

Vlastnosti bloku SKR lze specifikovat takto:
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Sou ástí bloku SKR jsou napájecí p ívod a zemnící p ívod úst edny PhoNet.
Napájení je zaji t no t ívodi ovým pohyblivým p ívodem zakon eným b nou
zástr kou. Zemnící p ívod má podobu samostatného vodi e se lutozelenou
izolací a je zakon en o kem ur eným k napojení na zemnící bod v místnosti.
Oba tyto p ívody mají délku nejmén  4 m. Oba p ívody jsou uvnit  19  sk ín
fixovány k tzv. stojn , ím  jsou chrán ny proti jejich vytr ení. Oba p ívody
jsou uvnit  sk ín  zakon eny na DIN li t  osazené zásuvkou 230 Vst, zemnící
svorkou a centrálním zemnícím bodem sk ín  (viz obr.).

Na centrální zemnící bod 19  sk ín
jsou pak napojovány zemnící vodi e
v ech HW díl  umíst ných ve sk íni.
V echny odnímatelné ásti 19  sk í-
n  (nap . bo nice, záda nebo dve e)
mají své zemnící vodi e, které jsou
vodiv  napojeny na zemnící roub
sk ín  a tento je prost ednictvím t -
lesa sk ín , DIN li ty a zemnící svor-
ky napojen na zemnící p ívod. Záro-
ve  je centrální zemnící roub sk ín
duplicitn  dal ím zemnícím vodi em
napojen na centrální zemnící bod
sk ín . Takto je spolehliv  zaji t na
ochrana osob, které se mohou even-
tuáln  dotýkat t lesa 19  sk ín
úst edny PhoNet p ed nebezpe nými
ú inky elektrického nap tí, které by
se mohlo vlivem poruchy vyskytnout
na t lese úst edny. Z d vod  EMC
mají být v echny zemnící vodi e ve-
deny (resp. upevn ny) v t sné blíz-
kosti t lesa 19  sk ín  úst edny.

Je-li sou ástí úst edny zálo ní zdroj UPS, pak jeho napájecí p ívod je zapo-
jen do zásuvky 230 Vst umíst né na DIN li t  a do jeho výstupu je pak napo-
jen tzv. napájecí panel. Není-li p ímou sou ástí úst edny zálo ní zdroj UPS, je
napájecí panel zapojen p ímo do zásuvky 230 Vst umíst né na DIN li t . Do
napájecího panelu jsou pak zapojeny v echny komponenty vy adující 230 Vst
(tj. po íta ové servery, datové p epína e, zdroje 24/35/48 Vss i dal í p íslu-
enství). V echny ásti rozvodu napájení 230 Vst musí odpovídat platným

technickým normám a zásadám elektrické bezpe nosti. Z d vod  EMC mají
být v echny rozvody 230 Vst vedeny (resp. upevn ny) v t sné blízkosti t lesa
19  sk ín  úst edny. K napájení telefonních modul  PhoNet jsou ur eny externí
zdroje s výstupem 5 i 24 i 48 Vss umíst né na DIN li t  (viz katalogový list
bloku ZDR) nebo interní napaje e 35 Vss zasunuté v p íslu né pozici rámu (viz
katalogový list bloku NAP). V rámci 19  sk ín  tak mohou být vedeny i vodi e
pro napájení telefonních modul . Z d vod  EMC mají být v echny rozvody
stejnosm rných nap tí rovn  vedeny (resp. upevn ny) v t sné blízkosti t lesa
19  sk ín  úst edny.

Pravidla i zásady platné pro sk ín SKR dodávané s úst ednami musí být
dodr ovány i pro 19  sk ín  zaji t né i poskytnuté cílovým zákazníkem.
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* 0 1 2 3 4 5 6 7 *

Blok SKR nevy aduje p ed jeho pou itím nastavení ádných mechanických
prvk  (nap . konfigura ních propojek). V b ném provozu je d le itá pouze
poloha hlavního vypína e telefonní úst edny PhoNet kombinovaná se sv telnou
signalizací jeho zapnutí (resp. se signalizací p ítomnosti napájení 230 Vst).
Hlavní vypína  úst edny je sou ástí tzv. napájecího panelu, který bývá umíst n
na p ední stran  sk ín  (zpravidla a  naho e).

Na ka dém bloku SKR jsou z výroby systému PhoNet umíst ny jedna nebo
dv  papírové nálepky. Jsou umíst ny dole na zadní stran  dve í a identifikují
její název, datum výroby, verzi i výrobní íslo. Blok SKR neobsahuje ádnou
elektronickou nálepku. P íklady papírových nálepek:

Na t chto papírových nálepkách je uvedena úplná podoba verze bloku SKR,
nebo  vlastní 19  sk ín  neobsahují ádný SW ani FW. Obecný princip zna ení
jednotlivých díl  PhoNet je popsán v dokumentu Výrobní identifikace díl
(viz soubor IdenDilu_CZ.pdf). Na dve ích sk ín  úst edny jsou navíc viditeln
umíst ny identifika ní nálepky: naho e název typu úst edny, vlevo dole výrob-
ní títek a vpravo dole servisní kontakty. Obecná pravidla zna ení jednotlivých
výrobk  jsou popsány v dokumentu Zákaznická identifikace výrobk  (viz
soubor IdenVyro_CZ.pdf).

Telefonní úst edny PhoNet jsou vyráb ny na základ  licence
poskytované firmou ProTel engineering, spol. s r.o.

a jsou ur ené k provozu v lenských zemí EU.
www.phonet.eu    www.phonet.cz    www.phonet.ru

http://www.phonet.eu
http://www.phonet.cz
http://www.phonet.ru

