
12U rackkabinett med serverskåp - 53,3 cm (21") djup - träyta - platt paket

Produkt ID: RKWOODCAB12

RKWOODCAB12 12U serverskåp för kontorserver gör det möjligt att förvara server och nätverks- eller 
AV-utrustning diskret på kontoret, med en elegant träyta. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller 
kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Detta 12U serverskåp är har en design som smälter in i möblemanget på kontoret eller i 
styrelserummet och har ytterpaneler i laminerat trä och fönster i skuggat glas så att du kan se din 
utrustning samt lås på fram- och baksida för att förhindra otillåten åtkomst. För att kyla ner din 
värdefulla utrustning har vi lagt till en ventilationspanel för att maximera luftflödet. Skåpet har även 
hållbara hjul så att du enkelt kan placera serverutrustningen där du vill ha den.

Det inneslutna racket med 4 stolpar har en viktkapacitet på 136 kg och skenor med justerbart 
monteringsdjup från 431,8 mm till 533,4 mm för att passa utrustning i olika storlekar. 12U skåpet gör 
det enkelt att dra dina kablar där du vill ha dem med kabelgenomföringar på bak- och toppanelerna 
och en panel för kabelingång vid basen.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Montera server- eller nätverksutrustning i ett välmöblerat styrelserum



• Lägg till ett elegant serverskåp som inte blir en skamfläck i hemmakontor/små kontor med 
begränsat utrymme

Funktioner

• 12U inneslutet skåp med elegant träyta

• Viktkapacitet på upp till 136 kg

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

• Justerbart monteringsdjup från 423 mm till 523 mm

• Paneler för ventilation och kabelingång

• Hjul medföljer

• Lås på fram- och baksida

• Platt paket för enkel transport

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Nej

Hylltyp 4 stag

Ramtyp Inneslutet skåp

U-höjd 12U

Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor

Hjul (medföljer)

Enkel montering

Nivåfötter

Profil monteringsskenor L-Shape

Kylningsalternativ Två tillvalsfläktar: 92 mm

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)



Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

300.1 lb [136.1 kg]

Utseende

Färg Black & Brown

Främre dörr Trä med glasfönster

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr

Sidopaneler Trä

Bakre dörr Trä

Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås med avtagbar bakre dörr

Product 
Measurements

Inre bredd 20.5 in [52.1 cm]

Inre djup 25.1 in [63.7 cm]

Produktlängd 26.0 in [66.0 cm]

Produktbredd 22.0 in [56.0 cm]

Produkthöjd 25.6 in [65.0 cm]

Produktvikt 67.6 lb [30.7 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

20.6 in [52.2 cm]

Minsta monteringsdjup 16.6 in [42.2 cm]

Höjd med hjul 28.4 in [72.1 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Ja

Package Length 29.6 in [75.3 cm]

Package Width 29.6 in [75.3 cm]



Package Height 1.8 in [4.6 cm]

Fraktvikt (förpackning) 76.5 lb [34.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Höger sidopanel

1 - Vänster sidopanel

1 - Ovansida på rack

1 - Rackbotten

1 - Bakpanel

1 - Främre dörr

4 - Rackskenor

2 - Stöd fram/bak

1 - Ventilationspanel

1 - Panel för kabelingång

4 - Panelfästen

1 - Slutbleck

1 - Runt kabelhål

2 - Lås (med 2 nycklar var)

4 - Hjul

32 - M6x12 skruvar

8 - M5x12 skruvar

2 - M4x12 skruvar

4 - M6x15

12 - Kammar

12 - Anslutningsbultar



16 - Träpluggar

30 - M5-skruvar

30 - M5 korgmuttrar

1 - Instruktionsbok

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


