42U 19-tums öppet serverrack - 4 stolpar justerbart djup 59-104 cm mobilt Fristående rullande rack för nätverks-/datorutrustning - Dell PowerEdge HP ProLiant
ThinkServer (4POSTRACK42U)
Produkt ID: 4POSTRACK42

4POSTRACK42U 42U serverhyllan låter dig lagra servrar och nätverks- och
telekommunikationsutrustning i en stabil hylla med justerbart djup och öppen ram.
42U hyllan är enkel att använda med lättlästa markeringar för både hyllenheter (U) och djup och stor
justeringsmöjlighet (23 - 41 tums) i djupled som gör det enkelt att justera hyllan till din utrustning.
Denna hållbara hylla med 4 stolpar stöder statisk belastning på upp till 600 kg och är kompatibel med
flera industristandarder (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) för en universell design som passar det
mesta inom hyllutrustning.
För en komplett racklösning som besparar dig tid och besvär har racket även valfria tillbehör som till
exempel hjul, nivåfötter och kabelhanteringskrokar. Basen är även förborrad så att racket vid behov
kan säkras till golvet, vilket ger dig flera möjligheter att anpassa hyllan till din omgivning.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Hållbar lagring för rackmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning
• Lämplig för rackmonterad utrustning när säkerhet på racknivå inte behövs

• Audio/video-redigeringsrum, hyllmonterbar utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner
• JUSTERBART DJUP: 42U-rack med öppen ram med fyra vertikala skenor för servrar och
nätverksutrustning med justerbart monteringsdjup 59 cm till 104 cm; maximera tillgängligt utrymme
med 197 cm höjd, för integrering i utrustnings- eller serverskåp
• ENKEL MONTERING: Mobilt datorutrustningsrack med monteringsanvisningar och videoinstruktion
online som är lätt att följa; kompakt, platt leverans-/förpackningsdesign för att undvika skador och
underlätta problemfria installationer
• KALLVALSAT STÅL: Hållbar 19-tums EIA/ECA-310-E öppen ram med 4 stolpar designad för
ventilation med 42U monteringshöjd, 600 kg kapacitet, 3 installationsalternativ: hjul, nivåfötter eller
bottenplatta för att säkra racket mot golvet
• HÅRDVARA INGÅR: Rullande rack med korgmuttrar och skruvar för att montera utrustning, lättläst
markeringar för enheter (U) och djupjustering, kabelhanteringskrokar för kabelhantering, med
nödvändiga monteringsverktyg
• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: Detta rack används av IT-proffs för en mängd olika tillämpningar
och stöder serverutrustning med djupa dimensioner. Det kan användas för servrar, UPS, patchpaneler,
switchar och annan nätverks- eller AV-utrustning. StarTech.coms 2 års garanti och gratis
livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Väggmonterbar

Nej

Hylltyp

4 stag

Ramtyp

Öppen ram

U-höjd

42U

Specialfunktioner

Justerbara monteringsrännor
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Inbyggd kabelhantering
Hjul (medföljer)
Jordningsklack(ar)
Nivåfötter

Enkel montering
U-markeringar
Profil
monteringsskenor

L-Shape

Mounting Hole Types

Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity
(Stationary)

1326.0 lb [600 kg]

Färg

Svart

Construction Material

Stål

Produktlängd

3.4 ft [1.0 m]

Produktbredd

23.8 in [60.4 cm]

Produkthöjd

6.5 ft [2.0 m]

Produktvikt

85.1 lb [38.5 kg]

Maximalt
monteringsdjup

3.3 ft [1.0 m]

Minsta
monteringsdjup

22.0 in [56 cm]

Höjd med hjul

6.7 ft [2.0 m]

Prestanda

Utseende

Product
Measurements

Förpackning
Platt paket (montering Ja
krävs)
Package Length

6.7 ft [2.0 m]

Package Width

10.6 in [27.0 cm]

Package Height

6.7 in [17.0 cm]

Fraktvikt
(förpackning)

90.6 lb [41.0 kg]

Ingår i paketet

Vänster vertikal skena

Vad det är i
lådan

Höger vertikal skena
Basfäste
Hörnsektion
Mittsektion
Toppfäste
M8 bult
M8 bricka
M8 skiftnyckel (13 mm)
M6 skiftnyckel (10 mm)
Stjärnskruvmejsel
M6 korgmutter
M6 grounding wire bolts (short)
M6 grounding wire lock washers
Konisk PVC-bricka
M6 Phillips-skruv
Kabelhanteringskrok
Monteringsskruv för krok
Hjul
Nivåfötter
M6 skruv

Platt M6-bricka
M6 flänsmutter
Jordkablar

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

