
19-tums 18U-serverskåp - 4 stolpar - Nätverksutrustningsrack med justerbart djup (5 
till 76 cm) och hjul/kabelhantering/hylla/1U-hylla/låsluckor

Produkt ID: RK1833BKM

Detta serverrack tillhandahåller 18U lagringsutrymme i ett elegant, säkert skåp för lagring av standard 
19 tums rackmonterade enheter som exempelvis Dell, HP och IBM-servrar, tillsammans med 
telekommunikations- och A/V-utrustning. Racket är kompatibel med EIA-310-kompatibel utrustning 
och stöder en sammanlagd lastkapacitet på 450 kg.

Detta rack innehåller en mängd funktioner som gör att du enkelt kan integrera en mängd utrustning. 
Med justerbara monteringsskenor kan du enkelt ändra skendjup från 50,8 mm upp till 762 mm för att 
säkerställa kompatibilitet med din vanliga rackmonterade utrustning. Det extra djupet ger också stöd 
för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen. För problemfri kabelhantering har detta rack 
en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar 
genom att binda ihop dem eller fästa dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt 
storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Racket har hål med skydd på ovansidan och golvpaneler som gör det enkelt att föra kablar till insidan 
och utsidan av skåpet, för en diskret kabelläggning. Racket har också jordskor som gör att du kan 
jorda utrustningen för extra skydd. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att 
placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

För att möjliggöra en problemfri driftsättning, levereras racket färdigmonterat.

För att skydda din rackmonterad utrustning på ett säkert sätt har detta rack låsbara gallerdörrar på 
fram- och baksida. Gallerdörrarna ser bra ut i alla serverrummen och bidrar till en bra passiv kylning. 
Dörrarna är också vändbara, vilket ger dig frihet att välja på vilken sida av racket dörren ska öppnas, 
för att passa utrymmeskraven i ditt serverrum.

Racket har även löstagbara sidopaneler med oberoende snabblås som gör att du enkelt kan få tillgång 
till utrustningen, men ändå hålla den säker.



Skåpet har hjul för problemfri tillgång till bakmonterad utrustning samtidigt som det gör att du enkelt 
kan flytta den i kontoret, studion eller serverrummet. Bredden och höjden på hyllan får dessutom 
plats genom standard dörröppningar så att du kan rulla serverhyllan till olika rum.

RK1833BKM täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Installera i teknikbutiker och reparationscentra som har begränsat med utrymme men som 
vanligtvis har monterbar utrustning som kräver säkerhet

• Installera rackmonterade servrar, switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler

• Installera rackmonterad audio/videoutrustning för sändning i redigeringsrummet eller TV-studion

Funktioner

• SÄKRA RACK: 19-tums serverrackskåp med justerbart monteringsdjup upp till 30 tum, inre djup på 
33 tum, höjd 35,6 tum; Låsbara dörrar/sidor (2 nycklar medf.); Rullande/mobila data/IT/inneslutning

• MONTERAD MED HJUL: Förbyggt med hjul och nivelleringsfötter för att ge manövrerbarhet och 
stabilitet; 75 M6-korgmuttrar/skruvar, tejp med krokar och öglor och 1U-hylla tillhandahålls för att 
enkelt montera utrustning

• DESIGN OCH VENTILATION: Starka nätdörrar och sidopaneler med ventilerad ovandel ger luftflöde; 
1U-höjdintervall markerade för identifiering

• KOMPATIBILITET: EIA/ECA-310-E-kompatibel för server-/nätverksutrustning; Kompatibel med 
märken såsom HPE ProLiant, Dell PowerEdge och Lenovo ThinkSystem

• SPECIFIKATIONER: 19-tums 18U-serverskåp | Monteringsdjup 5 till 76 cm | 450 kg stationär 
kapacitet | 75xM6 korgmuttrar och skruvar | 1U ventilerad hylla | 3 m krdborrband ing. | Jordskor

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Nej



Hylltyp 4 stag

Ramtyp Inneslutet skåp

U-höjd 18U

Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor

Inbyggd kabelhantering

Hjul (medföljer)

Jordningsklack(ar)

Nivåfötter

Ships Fully Assembled

U-markeringar

Profil monteringsskenor L-Shape

Kylningsalternativ Fyra tillvalsfläktar: 120 mm

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

992.2 lb [450 kg]

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar

Utseende

Färg Svart

Främre dörr Stålnät

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr

Sidopaneler Stålnät

Sidopanelfunktioner Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler



Bakre dörr Stålnät

Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar bakre dörr

Product 
Measurements

Inre bredd 23.5 in [59.6 cm]

Inre djup 33.5 in [85.1 cm]

Produktlängd 33.7 in [85.5 cm]

Produktbredd 23.6 in [60.0 cm]

Produkthöjd 35.6 in [90.5 cm]

Produktvikt 130.0 lb [59.0 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

30.0 in [76.2 cm]

Minsta monteringsdjup 2.4 in [6 cm]

Höjd med hjul 38.6 in [98 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 37.0 in [94.0 cm]

Package Width 25.4 in [64.5 cm]

Package Height 3.6 ft [1.1 m]

Fraktvikt (förpackning) 141.1 lb [64.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 3 m, krok och ögla

1 - Kapslingsskåp

1 - 1U fast hyllplan

75 - M6 korgmuttrar

75 - M6 skruvar



2 - dörrnycklar

2 - nycklar till sidopanel

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


