
12U utskjutbart serverrack - Roterande - 4-stolpsrack

Produkt ID: PORACK12U

Spara utrymme med det här utskjutbara 12U-serverracket samtidigt som du håller din 
rackmonteringsutrustning organiserad och lättillgänglig. Den kompakta och öppna konstruktionen är 
lätt att dra ut och rotera, vilket underlättar åtkomst till din utrustning vid installation och underhåll.

Racket tål en totalvikt på 56 kg.

Spara plats i kontoret eller i serverrummet

Spara värdefull golvyta. Konstruerat för installation i små utrymmen, t.ex. under bord eller i skåp. 
Mångsidigheten gör det till det perfekta stället att lagra dina servrar i styrelserum, kontor / 
hemmakontor, restaurang eller annan plats där utrymmet är en prioritet.

Håll din utrustning sval och lättillgänglig

För enkel installation och underhåll av utrustning är 12U-serverrackets underdel monterad på 
glidskenor så att du lättare ska komma åt din utrustnings baksida. Tack vare den öppna 
ramkonstruktionen underlättar racket inte bara åtkomsten utan ger även obehindrat luftflöde för 
passiv kylning av din rackmonterade utrustning för bästa prestanda.

Spara pengar på frakt

Racket levereras i en platt låda vilket minskar fraktvolymen och sänker kostnaderna väsentligt jämfört 
med rack som levereras färdigmonterade. Lätt att transportera och förvara tack vare den praktiska 
förpackningen.

PORACK12U 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

• Hyllmontering av A/V-utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner

• Hantera enkelt din rackmonterade utrustning tack vare den utskjutbara designen

• Levereras i platt förpackning vilket underlättar transport och minskar fraktkostnader

• Utrustningen kyls passivt via den öppna ramkonstruktionen

• Förvara dina servrar i ett skåp

• THE STARTECH.COM ADVANTAGE: StarTech.com offers a 2-year warranty and free lifetime technical 
support on this 12U rack and has been the choice of IT professionals and businesses for over 30 years

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Nej

Hylltyp 4 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 12U

Specialfunktioner Inbyggd kabelhantering

Enkel montering

U-markeringar

Profil monteringsskenor L-Shape



Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 125.0 lb [56.7 kg]

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 22.4 in [56.8 cm]

Produktbredd 19.2 in [48.7 cm]

Produkthöjd 24.2 in [61.5 cm]

Produktvikt 51.5 lb [23.4 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

16.7 in [42.5 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Ja

Package Length 24.6 in [62.5 cm]

Package Width 21.7 in [55.0 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 58.5 lb [26.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - utskjutbar bricka

1 - Toppfäste

6 - vertikala skenor

1 - stabiliseringsplatta



1 - säkerhetsplatta

4 - smala kabelhållare

1 - kabelhanterare

2 - tumskruvar

24 - monteringsskruvar

24 - monteringsskruvar

48 - M5 korgmuttrar

48 - M5-skruvar

1 - Användarhandbok

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


