
Døre kan vendes til henholdsvis venstre- og højrehængsling.

Virkelig god kabelgennemføring i både top og bund.

Meget stærk 19” opspænding. Trinløs regulering i top og bund, samt 2 ekstra afstivere 

til siden, gør at 19” opspændingen ikke vrider ved høj belastning. 

Toppladen er forberedt for eftermontage af 4 stk ventilatorer. 
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9 standard racks 

med de bedste 

funktioner
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Toppen har kabelgennemføring i siderne og 

bagerst. Alle huller har børster monteret

Mulighed for tilvalg af kabelmanagement 

system

Jordingskit varenr. 45424 anvendes for 

korrekt jording imellem delene. 

19” profiler med tydelig HE markering. 

Reguleres trinløs i top og bund, og 

afstives med 2 beslag i hver side

Kabelgennemføring i bund gennem 

skydeflange

Mulighed for eftermontage af op til 4 

ventilatorer i toppladen

Aftagelig side- og bagplade med lås. 

Serverracks har døre i bag.

Døre med glas, plade, eller med 82% 

perforering. Døre kan højre og 

venstrehængsles
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SS-rack er vores standardrack som altid sælges som komplette 

racks. Vi har valgt en konfiguration som gør at kunden får 

udbytte af standardproduktionens effektivitet.

I standardkonfigurationen for SS rack er der ud over stor styrke 

og stabilitet et særligt fokus på kabelgennemføring. SS serien 

har særlig mange kabelgennemføringshuller og sammen med 

vores tilbehørsprogram indenfor kabelmanagement, er der gode 

muligheder for at lave en god installation, uanset hvor man 

ønsker kablet ind. 

Se mere om kabelmanagement i vores katalog.

Jordingskit varenr. 45424,

er nødvendigt og skal tilvælges. 

Leveres komplet i pose med 

4mm2 ledninger til at forbinde 

sideplader og døre til stel.

Instruktion medfølger.

I standardkonfigurationen

er SS-rack leveret med et 

svingreb med lås. Montering af 

RUKO lås kræver tilvalg af 

vores svingreb type 81022.

Alle døre kan venstre-, eller højrehængsles



Skema med oversigt – se også datablad på næste side

Jordingsterminal 95248 /   5709832 030166

Ventilator 95056 /   5709832 065786

Jordingskit 45424 /   57 09832 021485

For generel tilbehør: se vores hovedkatalog

SS6

Dør i front Pladedør Glasdør

Bagplade Ja Ja

BxHxD 600x2000x600 600x2000x600

Antal HE 42 42

Vægt 80,0 kg 80,0 kg

Max belastning 600 kg 600 kg

Max dybde 510 mm 510 mm

Varenr.

EAN nr.
45420

5709832 021447

45421

5709832 021454

SS8

Pladedør Glasdør Perforeret dør

Ja Ja Ja

800x2000x800 800x2000x800 800x2000x800

42 42 42

100 kg 100 kg 100 kg

600 kg 600 kg 600 kg

640 mm 640 mm 640 mm

45422

5709832 021461

45423

5709832 021478

SS9

Perforeret dør Perforeret dør

Pladedør, basic Pladedør, basic

600x2000x1000 800x2000x1000

42 42

100 kg 110 kg

1000 kg 1000 kg

905 mm 905 mm

47500

5709832 021591

47501

5709832 021607

Tilbehør

SS12

Perforeret dør Perforeret dør

Perforeret dør Perforeret dør

600x2000x1200 800x2000x1200

42 42

110 kg 120 kg

1000 kg 1000 kg

1105 mm 1105 mm

47502

5709832 021911

47503

5709832 021928
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Datablad / dokumentation

19” profiler 19” profiler leveres i aluzink (ledende) og kan trinløs justeres i top og bund. 

Der er i alle rack 19” profiler i både front og bag.

Farve Sort, RAL 9005

Dør / greb / lås Leveres efter ønske med enten pladedør, glasdør eller perforeret dør. Alle døre kan åbnes min. 120 

grader. Alle døre leveres med svinggreb med lås i. 

Montering af RUKO-lås i døren i front kræver tilvalg af vores svingreb type 81022. for bestilling af lås hos 

låsesmed oplyses: RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet.

Sideplader / bagplade / dør i bag Sideplader og bagplade kan afmonteres og let løftes af. På sidepladen og bagpladen er der en lås.

Serverrack SS9 har en hængslet pladedør i bag og serverrack SS12 har en perforeret dør i bag.

Perforerede døre De perforerede døre har en udstansning på 82% for størst mulig luftgennemstrømning.

Ventilation / ventilator Der er mulighed for eftermontering af op til 4 ventilatorer i top. 

Max belastning  SS6 og SS8 kan belastes med 600 kg. Serverrack SS9 og SS12 kan belastes med 1000 kg.

Kabelgennemføring I toppladen er der kabelgennemføring i både siderne og i bag. I bundpladen er der kabelgennemføring i 

siderne og gennem en skydeflange bagerst. Alle kabelgennemføringer har børste. I racks med bredde 600 

er der dog ikke kabelgennemføringshuller i siderne.

Jording Der kan tilkøbes et jordingskit der sikrer korrekt stelforbindelse imellem racket og dets døre og sideplader.

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 SS rack.
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