
12U AV Rack Cabinet - Netwerk Rack met Glazen Deur - 19inch Computer Cabinet voor 
Server Ruimte of Bureau

Productcode: RK1236BKF

Dit server rack biedt 12U opbergruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 
conforme, 19" in een rack te monteren apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met 
telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een robuuste opslagoplossing voor een 
totaalgewicht van 800 kg.

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt 
opbergen.

Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden gevarieerd tot 736 mm. 
Dankzij deze rails is de kast gegarandeerd compatibel met uw standaard in een rack te monteren 
apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw 
apparatuur.

Het rack heeft geborstelde poorten in het plafond- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit 
de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. De vloer- en plafondpanelen kunnen ook worden 
verwijderd, zodat u uw eigen configuratie kunt kiezen, en het rack heeft geaarde contacten waardoor 
u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming.

Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack 
een stijlvolle glazen ruit in de voordeur. De glazen deur ziet er geweldig uit in elke serverruimte, en 
geeft u de vrijheid om apparatuur te bekijken zonder uw rack te moeten openen.

Het rack heeft ook verwijderbare zijpanelen met onafhankelijk werkende snelsluitingen zodat u 
eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch op een veilige plek kunt opbergen.

De kast wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume - en daardoor de transportkosten - 
aanzienlijk te verminderen, en omdat het rack efficiënt is verpakt, kunt u de kast eenvoudig opbergen, 
voor later gebruik.



De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde 
apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk 
maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, 
waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Omdat de achterdeur van het rack bestaat uit een geperforeerde plaat en de glazen voordeur 
geventileerd is, ontstaat een goede luchtstroom voor passieve koeling, die voordelig is en zorgt voor 
een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur.

De bovenste afdekplaat heeft vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren, waardoor 
extra apparatuur bovenop uw rack kan worden gemonteerd.

De RK1236BKF wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en 
montage-apparatuur waar beveiliging nodig is

• Ideaal voor rackservers, KVM-switches, netwerkapparatuur en kastconsoles

• Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio’s, audio/video-montageruimtes

• Een ideale oplossing voor collegzalen in universiteiten, waar rackapparatuur slechts beperkt nodig is, 
maar veiligheid nog steeds belangrijk is

Eigenschappen

• HOUD UW APPARATUUR KOEL EN VEILIG: Dit AV-rack kan veilig op slot, en de talrijke 
ventilatieopeningen zorgen voor een passieve koeling om zo uw apparatuur op een optimale 
temperatuur te houden

• MAXIMALE MOBILITEIT: Met de meegeleverde heavy-duty wielen, is dit 12U netwerk rack eenvoudig 
te verplaatsen binnen een serverruimte of tussen lokalen

• OPTIMALE ZICHTBAARHEID: Dit audio video cabinet beschikt over donkere glazen waarmee u uw 
apparatuur zelfs achter slot en grendel kunt bekijken



• STANDAARD COMPATIBILITEIT: Dit 19" computer rack is compatibel met standaard 
rack-monteerbare apparatuur zoals servers en KVM switches, en heeft een verstelbare montage diepte 
van maximaal 73,6cm

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Dit rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van 
gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Nee

Rack type Met 4 stijlen

Type frame Gesloten kast

U-hoogte 12U

Speciale functies Zwenkwielen (meegeleverd)

Eenvoudig monteerbaar

Aardingslip(pen)

Stelpoten

U-markeringen

Montagerailprofiel G-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary with 
Leveling Feet)

1764.0 lb [800 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

330.8 lb [150 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type voordeur Staal met glazen raam



Kenmerken deur 
voorkant

Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare 
voordeur

Type zijpaneel Aluminium

Kenmerken zijpanelen Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen

Type achterdeur Staalgaas

Kenmerken deur 
achterkant

Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en 
omkeerbare deur aan achterzijde

Product 
Measurements

Interne breedte 23.6 in [60 cm]

Interne diepte 29.1 in [74 cm]

Lengte product 35.4 in [90.0 cm]

Breedte product 23.7 in [60.3 cm]

Hoogte product 26.1 in [66.3 cm]

Gewicht product 96.0 lb [43.5 kg]

Maximale 
montagediepte

29.1 in [74 cm]

Minimale 
montagediepte

5.5 in [14 cm]

Hoogte met wielen 28.9 in [73.4 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Ja

Package Length 38.3 in [97.4 cm]

Package Width 28.9 in [73.4 cm]

Package Height 12.7 in [32.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

116.0 lb [52.6 kg]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 3 - Onderpaneel

2 - Zijpaneel en frame

1 - Bovenpaneel

4 - Dwarssteun

8 - Plastic hoekdoppen

4 - Wielen

2 - Set sleutels

4 - Verstelbare voeten

20 - M6 kooimoeren

20 - M6 schroeven

2 - Inbussleutel

1 - Set montageschroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


