25U-serverskåp - 4 pelare med justerbart djup 18-89 cm och ventilerad inneslutning
med lås för mobil/nätverks-/data-/IT-utrustning med hjul/kardborrband från Dell
PowerEdge HP ProLiant
Produkt ID: RK2537BKM

Detta 25U serverrack är ett snyggt och säkert skåp för lagring av vanliga 19-tums rackmonterade
enheter som Dell, HP och IBM-servrar, tillsammans med telekommunikation och A/V-utrustning.
Racket är kompatibel med EIA-310-kompatibel utrustning och stöder en sammanlagd lastkapacitet på
1500 kg.
Racket erbjuder en mängd funktioner som underlättar installationen av din utrustning. Med justerbara
monteringsskenor kan du enkelt byta skendjup från 7 till 35 tum (177.8 mm - 889 mm) för
djupgående utrustning. Det extra djupet ger också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom
utrustningen.
Racket har genomdragningshål på tak- och golvpaneler för att enkelt dra kablar in och ut ur skåpet för
diskret kabelhantering. Racket är utrustat med jordbultar så att du kan jorda din utrustning för extra
skydd, samt verktygslösa extra monteringsskenor för montering av 0U-vertikala kabelhanterare och
PDU.
För problemfri kabelhantering innehåller racket en 3-meters rulle självhäftande kabeltyg för att enkelt
att hålla ordning på kablarna. Klipp det självhäftande tyget i valfri storlek och bind ihop dina
utrustningskablar eller bind fast dom i racket.
För att möjliggöra en problemfri driftsättning, levereras racket färdigmonterat.
För att hålla din rackmonterade utrustning säker har det här racket främre och bakre låsnätdörrar som
också ökar luftflödet för passiv kylning.
Racket har även en avtagbar sidopanel med ett oberoende snabblås för enkel åtkomst till din
utrustning samtidigt som du håller utrustningen säker. Dessutom, en lätt avtagbar takpanel som du
kan ta bort utan att röra kablarna som går igenom racket.

Skåpet har hjul för att lätt kunna flyttas runt kontoret, studion eller serverrummet. Dessutom går
racket igenom vanliga dörröppningar så du kan rulla ditt serverrack mellan olika rum efter behov.
RK2537BKM 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
• SÄKERT RACK MED HALVA HÖJDEN: 25U 19"-serverskåp med 4 pelare och justerbara djup på upp
till 89 cm, inre djup på 106 cm, dubbla paneldörrar för extra åtkomst; Låsbara dörrar och sidor med
medföljande nycklar
• MONTERAD MED HJUL: Kraftigt monterad med hjul och utjämningsfötter för ökad manövrerbarhet
och stabilitet; Korgmuttrar/skruvar tillsammans med kardborrband för enkel montering av
utrustningen
• DESIGN OCH VENTILATION: Flyttbart dataskåp med hjul och starka nätdörrar och ventilerad överdel
för ett bra luftflöde, överdelen kan även plockas bort för dragning av kablar; 1U-intervaller är
markerade för enkel identifiering
• KOMPATIBILITET: Kompatibel med EIA/ECA-310-E för server-/nätverksutrustning vilket inkluderar
varumärken såsom HPE ProLiant, Dell PowerEdge och Lenovo ThinkSystem; Delade bakdörrar vilket
minskar behovet av åtkomstutrymme på baksidan
• SPECIFIKATIONER: 5 års garanti | 25U 19"-fristående skåpinneslutning | Monteringsdjup på 18-89
cm | Stationär kapacitet på 1 500 kg | M6-korgmuttrar/skruvar | 3 m kardborrband|
Jordningsklämmor

Hårdvara
Garantipolicy

5 Years

Väggmonterbar

Nej

Hylltyp

4 stag

Ramtyp

Inneslutet skåp

U-höjd

25U

Specialfunktioner

Justerbara monteringsrännor
Inbyggda baying-flikar
Inbyggd kabelhantering
Jordningsklack(ar)
Nivåfötter
U-markeringar
Ships Fully Assembled
Hjul (medföljer)

Profil
monteringsskenor

G-Shape

Mounting Hole Types

Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity
(Stationary)

3315.0 lb [1500 kg]

Färg

Svart

Främre dörr

Stålnät

Prestanda

Utseende

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med 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

23.7 in [60.1 cm]

Inre djup

3.5 ft [1.1 m]

Produktlängd

3.5 ft [1.1 m]

Produktbredd

23.8 in [60.4 cm]

Produkthöjd

3.9 ft [1.2 m]

Produktvikt

180.8 lb [81.8 kg]

Maximalt
monteringsdjup

35.2 in [89.3 cm]

Minsta
monteringsdjup

7.1 in [18 cm]

Höjd med hjul

4.1 ft [1.2 m]

Förpackning
Platt paket (montering Nej
krävs)
Package Length

3.8 ft [1.2 m]

Package Width

26.8 in [68.0 cm]

Package Height

4.8 ft [1.4 m]

Fraktvikt
(förpackning)

252.6 lb [114.3 kg]

Ingår i paketet

Hyllkabinett för server

Vad det är i
lådan

M6 korgmuttrar
M6 skruvar
Plastkoppbricka
Tangenter
Hey-nyckel

3 m krok- och ögleband
Användarhandbok

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

