
18U serverskåp - Inklusive hjul och nivåfötter -
81,3 cm djupt
Product ID: RK1836BKF

Detta 18U serverskåp ger massor av förvaringsutrymme i ett slimmat och säkert skåp för förvaring av
EIA-310-kompatibla 19 tums rackmonterbara enheter som till exempel Dell-, HP- och IBM-servrar
tillsammans med telekommunikations-, A/V och IT-utrustning.  

Problemfri utrustningsinstallation  

Detta flyttbara serverskåp har utformats med olika funktioner som gör att du enkelt kan integrera massor
av utrustning. Med justerbara monteringsskenor kan du enkelt ändra skendjupet till upp till 813 mm.   

Skydda din utrustning 

För att garantera full synlighet av din utrustning samtidigt som den är inlåst har hyllan ett elegant
glasfönster på framdörren. Detta serverskåp med glasdörr har dessutom löstagbara sidopaneler med
separata lås- och snabbfrigöringsfunktioner så att enkelt får åtkomst till din nätverksutrustning.  
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Maximal manövrerbarhet  

Serverskåpet har hjul för problemfri åtkomst till utrustning monterad i den bakre delen och enkel rörlighet
runt kontoret eller serverrummet. När skåpet med nätverksutrustning är på avsedd plats kan du
stabilisera det med hjälp av de inbyggda nivåfötterna för golvplacerade tillämpningar.  

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.  

RK1836BKF täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Perfekt för rackmonterade servrar, KVM-switchar, nätverksutrustning
och skåpkonsoler

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

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

Funktioner

• Platt förpackad för minskade fraktkostnader och enkel montering vid
installation

• Ökad säkerhet och synlighet med glasdörr
• Håll din utrustning på optimal temperatur med passiv kylning
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Warranty Lifetime

Hårdvara Bakre dörr Stålnät

Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar bakre dörr

Främre dörr Stål med glasfönster

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr

Hylltyp 4 stag

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Profil monteringsskenor G-Shape

Ramtyp Inneslutet skåp

Sidopaneler Stål

Sidopanelfunktioner Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler

Specialfunktioner Hjul (medföljer)

Enkel montering

Jordningsklack(ar)

Nivåfötter

U-markeringar

Justerbara monteringsrännor

U-höjd 18U

Väggmonterbar Nej

Prestanda Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]

Utseende Construction Material Stål

Färg Svart

Höjd med hjul 994.1 mm [39.1 in]

Inre bredd 596 mm [23.5 in]

Inre djup 992 mm [39.1 in]

Maximalt monteringsdjup 812.8 mm [32 in]

Minsta monteringsdjup 10 mm [0.4 in]

Product
Measurements

Produktbredd 600.000

Produkthöjd 929.700

Produktlängd 100 cm [39.4 in]
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Produktvikt 65 kg [143.7 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 70000.000

Package Height 308.000

Package Length 1185.000

Package Width 1022.000

Platt paket (montering krävs) Ja

Vad det är i lådan Ingår i paketet 2 - Sidopanel och ram

4 - Övre och nedre reglar

1 - Överpanel

2 - Bottenpanel med utrymme för kabelhantering

1 - Bottenpanel (solid)

1 - Främre dörr

1 - Bakre dörr

8 - Hörnskydd i plast

8 - M8-20 insexskruv

8 - M8 fjäderbricka

8 - M4-10 försänkt skruv

4 - M6-12 insexskruv

6 - M5-12 skruv

1 - M6 insexnyckel

1 - M8 insexnyckel

24 - M6-12 Philips-skruvar

24 - M6 korgmutter

24 - M6 plastbricka

2 - Hjul

2 - Svängbart hjul med broms

16 - M6-10 Philips-bult

4 - Nivåfötter

2 - Dörrnyckel

2 - Sidopanelnyckel

2 - Gångjärnstapp

1 - Philips stjärnskruvmejsel
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Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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