
25U serverkast - server rack - behuizing 89 cm
diep
Product ID: RK2537BKM

Dit 25U server rack is een slanke, veilige kast voor het opbergen van standaard 19" rackgemonteerde
apparaten zoals Dell-, HP- en IBM-servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack is
compatibel met EIA-310 conforme apparatuur en ondersteunt een totaalgewicht van 1500 kg.

Probleemloze installatie van uw apparatuur

Dit rack biedt vele functies waardoor u uw apparatuur gemakkelijk kunt installeren. Dankzij verstelbare
montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden aangepast (177,8 mm tot 889 mm), zodat het rack
ook geschikt is voor zeer diepe apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en
energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft doorvoergaten in het top- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt
leiden, voor onopvallend kabelmanagement. Het rack heeft ook geaarde contacten waardoor u uw
apparatuur kunt aarden voor extra bescherming en gereedschapsloze accessoiremontagerails voor de
montage van 0U verticale kabelmanagers en PDU's.
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Voor probleemloos kabelmanagement wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders
geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden. U kunt het klittenband op elke
maat bijknippen en uw kabels aan elkaar of aan het rack vastbinden.

Voor probleemloos gebruik wordt het rack volledig gemonteerd verzonden.

Houd uw apparatuur veilig, koel en toegankelijk

Voor de beveiliging van uw rackgemonteerde apparatuur is het rack aan de voor- en achterkant voorzien
van vergrendelbare gaasdeuren, waardoor ook de luchtstroom wordt verbeterd voor passieve koeling.

Het rack heeft ook een uitneembaar zijpaneel met een onafhankelijk snelkoppelingssluiting zodat u
eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch veilig kunt opbergen. Bovendien heeft de kast
een snelkoppelingspaneel aan de bovenkant dat u kunt verwijderen zonder de kabels die door uw rack
lopen te belemmeren.

Maximale manoeuvreerbaarheid, dankzij meegeleverde zwenkwielen

De kast is voorzien van zwenkwielen die voor grote mobiliteit zorgen in uw kantoor, studio of
serverruimte. Bovendien past het server rack dankzij de breedte en hoogte door standaard
deuropeningen, waardoor u het, indien nodig, naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

De RK2537BKM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Geschikt voor technologische- of computer reparatiecentra die
beperkte ruimte hebben, die over monteerbare apparatuur
beschikken die beveiligd moeten worden

• Installeer rackmonteerbare servers, KVM switches,
netwerkapparatuur en serverkastconsoles

• Installeer rackgemonteerde audio-/videoapparatuur in uw
bewerkingsruimte of tv-studio

Eigenschappen

• Installeer uw apparatuur eenvoudig met de meegeleverde 0U
gereedschapsloze montagepanelen

• Beveilig uw rackgemonteerde apparatuur met afsluitbare deuren
• Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen

apparatuur te installeren
• Probleemloos kabelmanagement dankzij meegeleverde

klittenbandkabelbinders
• Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met

passieve koeling
• Verstelbare montagerails
• Inclusief 100 M6-schroeven en kooimoeren
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Warranty 5 Years

Hardware Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Montagerailprofiel G-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Rack type Met 4 stijlen

Speciale functies Verstelbare montagerails

Geïntegreerde bay tabs

Geïntegreerd kabelbeheer

Zwenkwielen (meegeleverd)

Aardingslip(pen)

Stelpoten

Volledig gemonteerd geleverd

U-markeringen

Type frame Gesloten kast

U-hoogte 25U

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Weight Capacity (Rolling) 1050 kg [2320.5 lb]

Weight Capacity (Stationary) 1500 kg [3315 lb]

Fysieke
eigenschappen

Kenmerken deur achterkant Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare en omkeerbare
deur aan achterzijde

Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met verwijderbare voordeur

Kenmerken zijpanelen Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen

Kleur Zwart

Type achterdeur Staalgaas

Type voordeur Staalgaas

Type zijpaneel Staal

Product
Measurements

Breedte product 60.4 cm [23.8 in]

Gewicht product 81.8 kg [180.8 lb]

Hoogte met wielen 123.9 cm [48.8 in]

Hoogte product 120 cm [47.2 in]

Interne breedte 60.1 cm [23.7 in]
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Interne diepte 107.4 cm [42.3 in]

Lengte product 107.8 cm [42.4 in]

Maximale montagediepte 89.3 cm [35.2 in]

Minimale montagediepte 18 cm [7.1 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 1.4 m [4.8 ft]

Package Length 1.2 m [3.8 ft]

Package Width 68 cm [26.8 in]

Plat verpakt (montage vereist) Nee

Verzendgewicht (verpakt) 114.3 kg [252.6 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Serverrack Serverkast

104 - M6 kooimoeren

104 - M6 schroeven

104 - Ronde kunststof onderlegring

2 - Sleuteltjes

1 - Inbussleutel

1 - 3 m klittenband

1 - handleiding

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