
Kraftigt rack med 2 stolpar - 12U

Produkt ID: 2POSTRACK12

Detta rack med 2 stolpar står på golvet eller skrivbordet och har 12U lagringsutrymme för 
EIA-310-D-kompatibla rackmonterbara enheter på 19", som till exempel telekom- och A/V-utrustning. 
Hyllan är en robust förvaringslösning med stöd för total lastkapacitet på upp till 160 kg.

Denna kompakta monteringslösning med 2 stolpar har en liten storlek och är utformad att ge 
exceptionell stabilitet, med en total viktkapacitet på upp till 160 kg. Racket får plats i stort sett i alla 
miljöer och kan ställas på alla ytor, som till exempel golvet, skrivbordet eller bordet.

Serverracket med 2 stolpar levereras i ett platt paket för att reducera fraktvolymen vilket även 
reducerar dina fraktkostnader signifikant. Racket är effektivt packat så att du enkelt kan förvara det 
för senare användning.

För att göra installationen av din utrustning enklare har racket verktygslösa klämmuttrar som sömlöst 
fungerar med de runda hålen på racket. De verktygslösa klämmuttrarna är lättinstallerade muttrar, till 
skillnad från fyrkantiga korgmuttrar som kan skapa problem.

2POSTRACK12 täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning



• Använd kabinettet för att förvara din A/V-utrustning i en restaurang eller bar, där utrymme kanske 
är begränsat

• Rackmontera utrustningen i ditt reparationscenter eller teknikbutik

• Förvara utrustning i redigeringsrum för audio och video eller radio- och TV-studior

Funktioner

• RIKLIG VENTILATION: 12U-rack med öppen ram ger ett hållbart hölje med ventilation för 19-tums 
rackmonterade servrar och nätverksutrustning. Hantera och få tillgång till din utrustning på ett enkelt 
sätt med den öppna ramkonstruktionen

• UNIVERSELL DESIGN: Detta 12U-rack uppfyller EIA-RS-310C-standarderna och erbjuder 
mångsidighet som är kompatibel med utrustning från olika populära tillverkare

• BYGGD FÖR ATT HÅLLA: Det kraftiga serverracket har kraftiga monteringsskenor för att säkerställa 
en stabil installationsplattform, stöder upp till 160 kg och har en total produkthöjd på 61,3 cm (24,1 
tum)

• TAA-KOMPATIBEL: Det tunga 12U-racket med 2 stolpar är en TAA-kompatibel produkt som uppfyller 
kraven i USA:s Federal Trade Agreements Act (TAA), vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Detta rack med öppen ram är designat och byggt för IT-proffs 
och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla 
vardagar

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Väggmonterbar Nej

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 12U

Specialfunktioner Enkel montering

Profil monteringsskenor L-Shape

Mounting Hole Types Cirkel (för klippmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda



Weight Capacity 
(Stationary)

352.8 lb [160 kg]

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 12.0 in [30.6 cm]

Produktbredd 20.4 in [51.8 cm]

Produkthöjd 24.1 in [61.3 cm]

Produktvikt 15.1 lb [6.9 kg]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Ja

Package Length 28.5 in [72.5 cm]

Package Width 14.1 in [35.8 cm]

Package Height 3.0 in [76.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 17.4 lb [7.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - högerfäste

1 - vänsterfäste

1 - Toppfäste

1 - bottenfäste

4 - Gummifötter

12 - 10-32 skruvar med krysspår

36 - 10-32 monteringsskruvar

36 - klämmuttrar



1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


