
42U Open Server Rack Frame met zwenkwielen -
Serverkast met 2 stijlen
Product ID: 2POSTRACK42

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur  in dit stevige 42U rack. Dit rack bespaart
vloerruimte en dankzij de 2 stijlen en het open design is het geschikt voor diverse langere apparatuur. 

Maximale draagbaarheid

Het rack met 2 stijlen is voorzien van vier zwenkwielen zodat u veel bewegingsvrijheid heeft in uw
serverruimte, kantoor of studio. Het rack kan gemakkelijk worden aangepast of verplaatst om uw
apparatuur in het rack op alle plaatsen in uw werkruimte op andere apparaten aan te sluiten.

Hoge duurzaamheid

Het server rack met 2 stijlen is gemaakt van robuust staal, in plaats van aluminium, voor een stabiel
installatieplatform. Het rack heeft een maximale statische belastbaarheid van 272 kg, en voldoet aan
diverse industrienormen voor racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), voor een stabiel platform
waardoor montagesets voor beton niet meer nodig zijn.
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Brede compatibiliteit

U kunt uw netwerkapparatuur die aan ANSI/EIA RS-310-D voldoet, gemakkelijk in het rack monteren
zonder aanvullende bevestigingsmaterialen. Het frame heeft vierkante montagegaten en een
universeel design , dat geschikt is voor de meeste rackapparatuur.

De 2POSTRACK42 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Gebruik in uw serverruimte of andere locaties waar
telecommunicatie- en netwerkapparatuur geïnstalleerd moeten
worden

• Maak een draagbaar videobewerkings- en productierack dat u in uw
studio kunt verplaatsen voor de interface met verschillende
apparaten

Eigenschappen

• Maximale mobiliteit met vier zwenkwielen voor eenvoudig transport
• Brede compatibiliteit met de meeste in rack gemonteerde apparatuur

dankzij vierkante montagegaten en een open framedesign met 2
stijlen

• Uitstekende duurzaamheid en stabiliteit met volledig stalen
constructie

• 42U montageruimte
• Monteer standaard netwerkapparatuur met standaard kooimoeren en

bouten
• Eenvoudig en snel op de installatieplaats te monteren
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Warranty 2 Years

Hardware Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Montagerailprofiel C-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Rack type Met 2 stijlen

Speciale functies Zwenkwielen (meegeleverd)

Eenvoudig monteerbaar

U-markeringen

Type frame Open Frame

U-hoogte 42U

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Weight Capacity (Stationary) 300 kg [663 lb]

Fysieke
eigenschappen

Construction Material Staal

Kleur Zwart

Product
Measurements

Breedte product 59.7 cm [23.5 in]

Gewicht product 23.6 kg [52.1 lb]

Hoogte met wielen 207.9 cm [81.9 in]

Hoogte product 200.8 cm [79.1 in]

Lengte product 60 cm [23.6 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 17.1 cm [6.7 in]

Package Length 2.1 m [6.7 ft]

Package Width 21.7 cm [8.5 in]

Plat verpakt (montage vereist) Ja

Verzendgewicht (verpakt) 29.9 kg [66.2 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 2 - onderste steunbalken

2 - verticale rails

2 - horizontale rails

2 - hoeksteunbalken

2 - 5 cm heavy-duty zwenkwielen

2 - 5 cm heavy-duty zwenkwielen met vergrendeling
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30 - M6 schroeven

20 - M6 moeren

16 - M6 zwenkwielbouten

32 - M6 kooimoeren

32 - M6 rackschroeven

32 - kunststof sluitringen

1 - inbussleutel 4 mm

1 - Verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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