
Ny ”live installation” kabelgennemføring

NYT

Nyt design med god ventilation

Minirack er et unikt produkt med suveræne 
funktioner, høj stabilitet og leveres som standard i 
sort og færdigsamlet. Minirack kan også leveres 
som flatpack.

Leveres i 3 dybde, 400, 500 eller 600mm, og i 3 
højder, 6HE, 10HE og 15HE.
Dørene kan leveres i enten plade-, eller glasdør.

Minirack er et professionelt vægrack med fokus på 
nem installation, kabelmanagement og godt 
design.

Ud over Minirack producerer Cabinet System 
andre vægrackserier og andre typer racks. Se 
katalog for inspiration.

Viste du at Minirack er en klassiker?

Minirack er produceret i mere 20 år og er en dansk 
klassiker. Racket har inspireret mange af vores 
konkurrenter, men hos Cabinet System finder du 
originalen. Originalen er andre overlegen på 
funktioner og gennemført design.
Med nyeste facelift er der garanteret en moderne 
løsning, der allerede er en klassiker.
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Minirack – den originale, er blevet facelifted og er med 
sine sublime funktioner og design, blevet endnu bedre.
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• 19” profiler i front med mulighed for regulering i dybden.

• Dør i glas, eller pladedør. Greb i dør kan udskiftes til RUKO-
cylinder. Dørene kan påmonteres til både venstre- og højrehængsling.

• Gode ventilationsmuligheder, både som passiv og aktiv. I top og bund er det 
muligt at eftermontere en ventilator.

• Kabelgennemføring er placeret helt ind til væggen, således kabler og kanaler 
kan passere frit gennem racket. Kabelgennemføringen er forberedt for kanaler 
på 130x62mm. Der medfølger 2 stk. børster til kabelgennemføringshullerne.  
Kabelgennemføringshullerne er udformet som et U, samt bagpladen er åben. 
Det gør det muligt at udføre ”live-installation”, idet kabler, switche m.m. kan føres 
igennem, uden at skulle slukkes. 

• Let montering på væg. For ekstra god ergonomi, kan man tilkøbe en bagplade 
som hænges på væggen, hvorefter rack let løftes på plads. Metoden er nem og 
tunge løft kan undgås.

• Leveres i standard som RAL 9005 (sort). Kan mod tillæg bestilles i andre farver.

• God kabelaflastning i rack både ved kabelgennemføringerne og vertikalt i bag.

• Sidepladerne kan afmonteres for servicering i siden. 

Specifikationer
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Minirack vist med bagplade (købes ekstra).

God ergonomi og god adgang:
1. hæng bagpladen op, før kabler/bakke ned.  2. Hæng skab på og udfør din installation.  3. Monter sideplader.

Smarte detaljer og gode funktioner 
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Live-installation funktion:
Kabelgennemføringshullerne er udformet som et U og med en åben bagplade, er det er muligt 
at udføre ”live-installation”. Kabler, switche m.m. kan føres igennem, uden at skulle slukkes. 
Kabelgennemføring er placeret helt ind til væggen, således kabler og kanaler kan passere frit 
gennem racket. Kabelgennemføringen er forberedt for kanaler på 130x62mm. 

Minirack vist uden bagplade Gode ventilationsmuligheder:
Rigtig gode ventilationsmuligheder. Passiv ventilations-
muligheder i top og bund. I top og bund er der ligeledes 
mulighed for eftermontering af 1 stk. ventilator.
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Skema med oversigt – se også næste side

Antal HE 6HE 6HE
Dørvalg Pladedør Glasdør
BxHxD 541x323x500 541x323x500
Max dybde indv. 450 450
Vægt 13,5 kg 13,5 kg
Max belastning 80 kg 80 kg
Varenr. / EAN nr. 62504 / 5709832 045283 62404 / 5709832 045207

10HE 10HE
Pladedør Glasdør
541x500x500 541x500x500
450 450
17,5 kg 17,5 kg
100 kg 100 kg
62505 / 5709832 045290 62405 / 5709832 045214

15HE 15HE
Pladedør Glasdør
541x723x500 541x723x500
450 450
21,5 kg 21,5 kg
125 kg 125 kg
62506 / 5709832 045306 62406 / 5709832 045221

Antal HE 6HE 6HE
Dørvalg Pladedør Glasdør
BxHxD 541x323x600 541x323x600
Max dybde indv. 550 550
Vægt 13,5 kg 13,5 kg
Max belastning 80 kg 80 kg
Varenr. / EAN nr. 62516 / 5709832 046334 62517 / 5709832 046341

10HE 10HE
Pladedør Glasdør
541x500x600 541x500x600
550 550
17,5 kg 17,5 kg
100 kg 100 kg
62519 / 5709832 046365 62520 / 5709832 046372

15HE 15HE
Pladedør Glasdør
541x723x600 541x723x600
550 550
21,5 kg 21,5 kg
125 kg 125 kg
62522 / 5709832 046396 62523 / 5709832 046402

Bagplade 96308 /   5709832 046754
Jordingsterminal 95248 /   5709832 067360
Ekstra 19” til bag 64110 /   5709832 030135 
Ventilator 95056 /   5709832 065786
Ny dør, komplet 96300 /   5709832 046648 96304 / 5709832 046686

96309 /  5709832 046723
95248 /  5709832 067360
64111 /  5709832 030142
95056 /  5709832 065786
96301 /  5709832 046655 96305 / 5709832 046693

96310 / 5709832 046730 
95248 / 5709832 067360
64112 / 5709832 030159
95056 / 5709832 065786 
96302 / 5709832 046662 96306 / 5709832 046709

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

Antal HE 6HE 6HE
Dørvalg Pladedør Glasdør
BxHxD 541x323x400 541x323x400
Max dybde indv. 350 350
Vægt 13,5 kg 13,5 kg
Max belastning 80 kg 80 kg
Varenr. / EAN nr. 62501 / 5709832 045252 62401 / 5709832 045177

10HE 10HE
Pladedør Glasdør
541x500x400 541x500x400
350 350
17,5 kg 17,5 kg
100 kg 100 kg
62502 / 5709832 045269  62402 / 5709832 045184 

15HE 15HE
Pladedør Glasdør
541x723x400 541x723x400
350 350
21,5 kg 21,5 kg
125 kg 125 kg
62503 / 5709832 045269 62403 / 5709832 045191 

Dybde 
400

Dybde 
500

Dybde 
600

Tilbehør
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19” profiler 19” profiler leveres i aluzink (ledende) og kan trinvis justeres.
Der er mulighed for efterbestilling af profiler til montering i bag.

Farve Sort RAL 9005

Dør / greb / lås Leveres efter ønske med enten pladedør eller glasdør. Alle døre kan åbnes 200 grader.
Alle døre leveres med drejegreb. Drejegreb kan afmonteres og RUKO cylinder kan påmonteres. Ved bestilling af lås hos 
låsesmed oplyses: RUKO lås type 1607, 6 stiftet, postkasselås med karmstykke 448890 (til pladedør) og karmstykke 448872 
for en glasdør.
Dørene er venstrehængslet og kan nemt vendes til højrehængsling. 

Sideplader Sideplader kan afmonteres for at sikre gode adgangs-/montage forhold gennem siden.

Bagplade Minirack er delvis åben bagtil, for at kabler og kabelkanaler kan passere ned gennem rack. Ønskes en bagplade til at lukke 
åbningen, så kan den efterbestilles. Bagpladen har en ergonomisk funktion, idet én mand let kan montere bagpladen på 
væggen og derefter let løfte racket på plads. Bagpladen har yderligere en funktion, idet der er gode aflastningsmuligheder for 
kabler.

Ventilation / ventilator / IP tætning Der er mulighed for eftermontering af henholdsvis 1 ventilator i top og bund. 
Minirack har ventilationsmuligheder med huller for passiv ventilation i både top og bund. Skabet er IP20 tæt.

Ophæng / max belastning / Vægophæng. Minirack hænges nemt op på væggen af én person.  Der er nøglehuller både i bagplade og rack for 
ophængning.
Maksimal belastning er  6HE: 80 kg, 10HE: 100 kg, 15HE: 125 kg. 

Kabelgennemføring Kabelgennemføring er placeret helt ind til væggen, således kabler og kanaler kan passere frit gennem racket. 
Kabelgennemføringen er forberedt for kanaler på 130x62mm.  Der medfølger 2 stk. børster til kabelgennemføringshullet. 
Kabelgennemføringshullerne er udformet som et U. Det vil sige at det er muligt at udføre ”live-installation”, idet kabler, switche 
m.m. kan føres gennem racket uden at skulle slukkes.

Jording Minirack efterlever kravene i Norm 50 310 og er godkendt med en effektiv stelforbindelse imellem rackets dele, der ikke 
overstiger en modstand på 0,1 ohm. Eventuelle ledninger for at skabe stelforbindelse medfølger som standard. 
Det er muligt at eftermontere jordingsterminal bagerst i racket. Der er 3 positioner i både højre og venstre side. Afhængig af 
installationen som udføres i racket kan det være nødvendigt at tilkøbe jordingsterminalen eller jordingbars. Se mere herom 
under tilbehør i hovedkataloget.

Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde Se skema på forrige side for oplysninger

Cabinet System A/S,  salg@cabinetsystem.dk, 7027 3626 

Specifikationer og funktioner gældende for alle Minirack varianter.
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Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19” racks og udendørsskabe. 
Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan 
virksomheden levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. 
Cabinet System leverer desuden løsninger til serverumsindretning, powerpaneler, 
køleenheder og mange former for kundetilpassede løsninger. 

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste 
løsning.
Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

Kontakt.

Cabinet System A/S
Europavej 8
8990 Fårup
Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel:      +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk

Kontakt os endelig….

mailto:salg@cabinetsystem.dk
www.cabinetsystem.dk

