Smart design og gode funktioner ….
Macrorack – SOHO er den perfekte løsning til små installationer. Med et unikt design
passer Macrorack SOHO ind i et moderne kontorlandskab, uanset om det skal hænge
på en væg, placeres på et bord eller monteres op under bordet. Macrorack leveres
komplet med et specialbeslag for vægmontage og i en miljøvenlig emballage.
Som ekstra udstyr kan der bestilles en hylde for 10” opspænding , et patchpanel, en
kabelgennemføringsliste og en 1HE blindplade.
Macrorack SOHO kan med fordel også leveres i andre farver, ligesom Macrorack
SOHO med fordel kan anvendes i fiberprojekter til f.eks. lejligheder, huse etc.
Kontakt Cabinet System og få en snak om netop dit behov.

Macrorack SOHO

10” rack med
unikke funktioner
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Skema med detaljer …
Racks
Komplet Macrorack med vægbeslag og tilbehør
Leveret med patchpanel, kabelgennemføringsliste,
10” hylde, blindplade og monteringsclips.
Macrorack uden tilbehør
Leveret med vægbeslag

HE
5

Typenr.
60018
5709832 025223

BxHxD
396x235x284

Dybde Vægt
200
6 kg
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60017
5709832 025216

396x235x284

200

HE
1

Typenr.
95133
5709832 066080
95151
5709832 066431
95152
5709832 066448
95134
5709832 066097
95135
5709832 066103
95136
5709832 066110
95137
5709832 066127

5 kg

Tilbehør
Patchpanel, 8 ports (15,0x19,0mm)
Passer til AMP, Key-Stone, Solar Plus
Patchpanel, 8 ports (17,2x18,4mm)
Passer til bl.a Schneider Electric, kat. 5E og 6.
Patchpanel, 8 ports (19,0x20,5mm)

Macrorack SOHO

Kabelgennemføringsliste
Leveret i RAL 9005 sort
Hylde, 10”, D=167
Lakeret i RAL 9005, sort
Blindplade
Lakeret i RAL 9005, sort
1 sæt monteringsclips, sort
(4stk skruer, 4 stk clips, 4 stk PVC-skiver)

1
1
1
1

1
1

Macrorack kan leveres i alle farver – spørg efter pris!
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Kontakt os endelig….

Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19” racks. 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, udendørsskabe og leverer alle former for
kundetilpassede løsninger.
Tag 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
Platanvænget 14
8990 Fårup
Danmark
e-mail: kh@cabinetsystem.dk
Tel:
Fax:

+45 7027 3626
+45 8645 2909

www.cabinetsystem.dk

Pure passion for design, innovation
and workmanship….
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