
25U 36" nedmonterbart serverskåp med hjul

Produkt ID: RK2536BKF

Serverhyllan har 25U förvaringsutrymme i ett slimmat och säkert skåp för förvaring av 
EIA-310-kompatibla 19" hyllmonterbar utrustning som till exempel Dell-, HP- och IBM-servrar 
tillsammans med telekommunikations- och A/V-utrustning. Hyllan är en robust förvaringslösning som 
stöder upp till totalt 800 kg.

Hyllan är designad med olika funktioner som gör att du enkelt kan inkorporera mycket utrustning.

Med justerbara monteringsskenor kan du enkelt ändra skendjupet till upp till 813 mm. Dessa skenor 
garanterar att skåpet har brett stöd för din hyllmonterbara standardutrustning. Det extra djupet ger 
också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen.

Hyllan har borstportar på tak- och golvpanelerna så att du enkelt kan dra kablar till insidan och 
utsidan av skåpet för diskret kabelhantering. Golv- och takpanelerna kan dessutom tas bort så att du 
kan anpassa din uppställning. Hyllan har jordningskontakter så att du kan jorda din utrustning för 
extra skydd.

För att garantera full synlighet av din utrustning samtidigt som den är inlåst har hyllan ett elegant 
glasfönster på framdörren. Glasdörren passar bra i alla serverrum och ger dig friheten att enkelt 
övervaka utrustningen utan att behöva öppna hyllan.

Hyllan har dessutom löstagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer så 
att du får enkel åtkomst till din utrustning samtidigt som den är säker.

Skåpet levereras i ett platt paket för att reducera fraktvolymen vilket reducerar dina fraktkostnader 
signifikant. Och eftersom hyllan är effektivt packad kan du enkelt förvara skåpet för senare 
användning.

Skåpet har hjul för problemfri åtkomst till utrustning monterad på baksidan och enkel rörlighet runt 
omkring 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.



Hyllans bakdörr har nät och glasdörren på framsidan är ventilerad och tillsammans arbetar de för att 
öka luftflödet och ge passiv kylning som är kostnadseffektiv och ser till att din utrustning har optimal 
temperatur.

Takpanelen har fyrkantiga ventileringshål som är kompatibla med korgmuttrar, vilket ger 
monteringspunkter så att du kan lägga till extra utrustning ovanpå hyllan.

RK2536BKF täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Perfekt lösning för teknikbutiker och reparationscenter med begränsat med utrymme och monterbar 
utrustning där säkerhet behövs

• Idealisk för hyllmonterade servrar, KVM-switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler

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

Funktioner

• Platt förpackad för minskade fraktkostnader och enkel montering vid installation

• Enkel installation av utrustning för snabb driftsättning

• Takpanel med fyrkantiga ventilationshål som är kompatibla med korgmuttrar

• Monteringshål på framsidan och sidorna för att passa olika utrustningar

• Öka synlighet och säkerhet med en glasdörr

• Håll din utrustning på optimal temperatur med passiv kylning

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Väggmonterbar Nej



Hylltyp 4 stag

Ramtyp Inneslutet skåp

U-höjd 25U

Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor

Hjul (medföljer)

Enkel montering

Jordningsklack(ar)

U-markeringar

Profil monteringsskenor G-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary with 
Leveling Feet)

1764.0 lb [800 kg]

Weight Capacity for 
Racks (Rolling)

330.8 lb [150 kg]

Utseende

Färg Svart

Främre dörr Stål med glasfönster

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr

Sidopaneler Stål

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 39.1 in [99.2 cm]

Produktlängd 23.6 in [60.0 cm]

Produktbredd 3.3 ft [1.0 m]

Produkthöjd 4.1 ft [1.2 m]

Produktvikt 150.0 lb [68.0 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

33.2 in [84.4 cm]

Minsta monteringsdjup 5.5 in [14 cm]

Höjd med hjul 51.5 in [130.7 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Ja

Package Length 4.3 ft [1.3 m]

Package Width 3.5 ft [1.1 m]

Package Height 11.6 in [29.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 180.0 lb [81.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 - Sidopanel och ram

4 - Övre och nedre reglar

1 - Överpanel

2 - Bottenpanel med kabelhål

1 - Solid underpanel

1 - Frontdörr

1 - Bakre dörr

8 - Hörnskydd i plast



8 - M8-25 mm insexskruvar

8 - M8 låsbrickor

8 - M4-10 mm Phillips-skruvar

2 - Gångjärnstappar

4 - M6-12 mm insexskruvar

6 - M5-10 mm självgängande skruvar

1 - 5 M8 (13 mm) insexnyckel

1 - M6 (10 mm) insexnyckel

40 - M6-12 mm rackskruvar

40 - PVC-koppbricka

40 - M6 korgmuttrar

2 - Hjul

2 - Bromsade hjul

16 - M6-10 mm självgängande skruvar

4 - Nivåfötter

2 - Nycklar till dörrar front och baksida

2 - nycklar till sidopanel

1 - Instruktionsbok

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


