
8U Rack med öppen ram - 4 stolpar - justerbart
djup
Product ID: 4POSTRACK8U

8U-racket med öppen ram gör att du kan förvara dina servrar, nätverks- och
telekommunikationsutrustning i ett stabilt rack med justerbart djup och öppen ram. 

Enkel att montera  

8U 4 stolpar-racket är designat för att vara enkelt att använda med lättlästa markeringar för både
rackenheter (U) och djup, med stora justeringsmöjligheter (55,8-101,6 cm) av monteringsdjupet som gör
det enkelt att justera serverracket för att passa din utrustning. 

Hållbar konstruktion 

Detta hållbara fristående serverrack stöder en statisk belastning på upp till 544 kg och
en portabel rullande viktbelastning på 300 kg. Racket är också kompatibelt med EIA/ECA-310-standarden
för en universell konstruktion som passar med de flesta nätverksutrustningar.  
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Det mobila serverracket har även valfria tillbehör som till exempel hjul, nivåfötter och
kabelhanteringskrokar, vilket gör det till en komplett serverförvaringslösning som sparar dig både tid och
pengar. Basen är även förborrad för säker fastsättning av racket i golvet om detta behövs, vilket ger
extra stabilitet om det är fristående. 

Valet från IT-proffs sedan 1985   

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till
IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar
direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning. 

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Suitable for rack-mount equipment where security at the rack level is
not required

• Durable storage for rack-mount servers, KVM switches, and
networking equipment

• Hyllmontering av A/V-utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner

• 8U med öppen ramkonstruktion
• Justerbart monteringsdjup på 55,8-101,6 cm
• Stöder en statisk belastning på 544 kg och en dynamisk

viktbelastning på 300 kg.
• Platt förpackad och enkel att montera
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Warranty 2 Years

Hårdvara Hylltyp 4 stag

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Profil monteringsskenor L-Shape

Ramtyp Öppen ram

Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor

Base Plate with Floor-Anchoring Holes

Inbyggd kabelhantering

Hjul (medföljer)

Jordningsklack(ar)

Nivåfötter

Enkel montering

U-markeringar

U-höjd 8U

Väggmonterbar Nej

Prestanda Weight Capacity (Stationary) 544 kg [1202.2 lb]

Utseende Construction Material Stål

Färg Svart

Höjd med hjul 532.6 mm [21 in]

Maximalt monteringsdjup 1023.6 mm [40.3 in]

Minsta monteringsdjup 56.6 cm [22.3 in]

Produktbredd 600.000

Produkthöjd 459.700

Produktlängd 111.9 cm [44.1 in]

Produktvikt 23800.000

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 24000.000

Package Height 125.000

Package Length 765.000

Package Width 275.000

Platt paket (montering krävs) Ja

Vad det är i lådan Ingår i paketet 4 - Hjul
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18 - M6 flänsmutter

18 - Platt M6-bricka

18 - M6-insexskruv

4 - Kabelhanteringskrok

4 - Monteringsskruv för krok

2 - Vänster vertikal skena

2 - Höger vertikal skena

8 - Hörnsektion

4 - Mittsektion

2 - Basfäste

2 - Toppfäste

50 - Platt M8-bricka

50 - M8-insexskruv

1 - #10 nyckel

1 - #13 nyckel

1 - Philips stjärnskruvmejsel

4 - Philips stjärnskruv

4 - Låsbar bricka

24 - M6 skruv

24 - M6-bricka i plast

24 - M6 korgmutter

4 - Nivåfötter

4 - Jordkabel

1 - Bruksanvisning

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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