RS42U120
Rack de rede vertical da série RS

Os Racks ATEN estão concebidos para equipamento padrão de 19" – servidores, roteadores, sistemas UPS, switches, dispositivos áudio/vídeo –
independentemente da marca. Todos os racks proporcionam uma simples organização de equipamento, excelente segurança e fácil gestão de cabos
ao mesmo tempo que otimizam a circulação de ar. Para simplificar a implementação, os Racks ATEN incluem rodízios e pés niveladores. Os rodízios
permitem que os Racks ATEN sejam facilmente manobrados para o local desejados, onde podem depois ser fixos ajustando os pés niveladores. O
Rack da Série RS contém uma porta frontal reversível, amovível, com trinco, que está perfurada para promover circulação de ar eficiente, bem como
painéis laterais sólidos, amovíveis e com trinco. Portas e painéis laterais evitam acesso não autorizado ao equipamento instalado. O Rack da Série
RS proporciona diversas características padrão para uma solução mais económica.

Caraterísticas

Perfuração hexagonal de elevada ventilação
Portas frontal e traseira com perfuração hexagonal proporcionam maior resistência à ruptura que orifícios redondos ao mesmo tempo
que assegura circulação de ar eficiente e ventilação optimizada

Mais espaço para gestão de cabos
Design de calha de gestão de cabos vertical num rack amplo de 800 mm proporciona mais espaço para gestão de cabos de rede

Capacidade de carga elevada
Capacidade de carga estátical de até 800 KG
Especificações
Propriedades físicas

Altura do Rack (Espaços U)

42U

Tipo

Caixa do rack

Conteúdo da embalagem

"Build-Up (Predefinição)
Knock-Down (Requisito Especial) "

Tipo de orifício de montagem

Quadrado

Cor

Preto

Dimensões da unidade (A*L*P)

2055 x 600 x 1200

Altura máxima do dispositivo

2055

Largura máxima do dispositivo

600

Profundidade máxima do dispositivo

1200

Montagem máx/mín/predefinida

1190/200/900

Montagem máxima

1190

Montagem mínima

TBD

Montagem predefinida

900

Dimensões da embalagem: Build-Up (A x L x P)

620 x 1220 x 2065

Dimensões da embalagem: Knock-Down (A x L x P)

"Pacote1: 1980 x 620 x 320
Pacote2: 620 x 1220 x 130
Pacote3: 1910 x 60 x 730

Peso da embalagem

112

Peso da unidade

107

Capacidade de peso, estacionária

800

Capacidade de peso, dinâmica

600

Material

SPCC Aço Laminado a Frio

Permeabilidade do ar

0,65

Certificações
Aprovações

CE

Certificações

RoHS

Classe de proteção

IP20

Envio
Volume da unidade Build-Up (CBM)

1,71

Volume da unidade Knock-Down (CBM)

Pacote1: 0,39
Pacote2: 0,10
Pacote3: 0,08

Pacote Build-up (20GP)

13

Pacote Build-up (40GP)

28

Pacote Build-up (40HQ)

28

Pacote Knock-Down (20GP)

46

Pacote Knock-Down (40GP)

95

Pacote Knock-Down (40HQ)

113

