36U justerbart serverhyllskåp med öppen ram och 4 stolpar
Produkt ID: 4POSTRACK36

Skåpet 4POSTRACK36 justerbart djup 36U med 4 stolpar och öppen ram ger ett hållbart skydd med
fritt luftflöde för hyllmonterade servrar och nätverksutrustning. Denna TAA-kompatibla produkt
uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA
Schedule-inköp.
Skåpet har kraftiga monteringsskenor för att garantera en stabil installationsplattform samt justerbara
stolpar för anpassningsbar installation.
Denna 36U-hylla är kompatibel med EIA-RS-310C-standarder och har en universell design som är
kompatibel med utrustning från populära tillverkare. Racket levereras dessutom i ett platt paket för
att minska transportkostnader och underlätta hantering och montering.
För ännu mer mångsidighet har StarTech.com en valfri stödhjulssats med 4 st. hjul (4POSTCASTER)
som kan installeras på hyllans undersida för att skåpet/hyllan enklare ska kunna flyttas vid behov.
StarTech.com erbjuder även följande skåp med öppen ram och 4 stolpar:
• 12U Öppet rack/skåp med 4 stolpar
• 25U Öppet rack/skåp med 4 stolpar
• 42U Öppet rack/skåp med 4 stolpar
Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Hållbar lagring för rackmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning
• Perfekt lösning för teknikbutiker och reparationscenter med begränsat med utrymme och monterbar
utrustning
• Audio/video-redigeringsrum, hyllmonterbar utrustning i en radio- eller TV-studio
• Perfekt för satellitkontor och butiksplatser med begränsad serverutrustning
• Lämplig för rackmonterad utrustning när säkerhet på racknivå inte behövs

Funktioner
• Justerbara monteringsskenor för stor utrustningskompatibilitet
• Tack vare den kraftig förborrade basen kan du skruva fast racket på golvet för montering av tung
utrustning
• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
• Kraftiga monteringsskenor
• Obehindrad ventilation
• Hjulsats kan beställas som tillbehör

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Väggmonterbar

Nej

Hylltyp

4 stag

Ramtyp

Öppen ram

U-höjd

36U

Specialfunktioner

Justerbara monteringsrännor
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Hjul (tillval)
Enkel montering

Profil monteringsskenor C-Shape
Mounting Hole Types

Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

1000.0 lb [452.5 kg]

Färg

Svart

Construction Material

Stål

Produktlängd

23.7 in [60.1 cm]

Produktbredd

22.6 in [57.3 cm]

Produkthöjd

5.6 ft [1.7 m]

Produktvikt

96.2 lb [43.5 kg]

Maximalt
monteringsdjup

39.4 in [100 cm]

Prestanda

Utseende

Product
Measurements

Minsta monteringsdjup 18.3 in [46.6 cm]
Höjd med hjul

5.9 ft [1.8 m]

Platt paket (montering
krävs)

Ja

Package Length

5.9 ft [1.8 m]

Package Width

25.3 in [64.2 cm]

Package Height

6.7 in [16.9 cm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 104.3 lb [47.2 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

36 U öppet rack

Monteringssats (skruv, skruvnyckel, lock)
M5-skruvar
M5 korgmuttrar
Monteringsinstruktioner

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

