
Specifikationer: 
 

• Leveres i 4 varianter i elegant sort farve.  

  Indvendige materiale er leveret  i aluzink.  

 

• Stabil konstruktion – kan belastes med 600 kg. SS9 hele 1000 kg. 

 

• 19” profiler i front og bag på alle varianter, samt tydelig HE- 

   markering. 

 

• 3 stk. huller for kabelgennemføring i top og bund. Ét aflangt hul i  

  hver side og ét i bag – hullerne gør det muligt at komme ind/ud med  

  kabler i både siden og bagtil. Hullerne kan også bruges til luft- 

  gennemstrømning. 

  

• Toppladen er forberedt for eftermontage af 4 stk ventilatorer.    

 

• Valgfri plade- eller glasdør. I serverrackversion er der perforeret dør  

  i front  og pladedør i bag. Alle døre kan åbnes 130 grader, og  

  dørene kan let ændres fra venstrehængslet til højrehængslet. 

 

• I SS9 er der perforeret dør i front med bikubehuller for størst mulig  

   luftgennemstrømning 

 

• Sideplader og dør er let aftagelige under installation og kan låses.  

 

• Jordingskit og unik kabelmanagement system kan købes som  

   tilbehør.  

Toppladen har kabel-

gennemføring 

i siderne og i bag. 

 

Der er forberedt for  

eftermontage 

af 4 stk. ventilatorer. 

Bundpladen har 

kabelgennemføring 

i siderne og skydeflange  

bagtil.  

Smart vertikal kabel 

management kanal til 

placering mellem 19” profil  

og sideplade. Kanalen har 

låg som kan åbnes. 

 

Nem at montere!  

Bemærk at den kun kan 

bruges i rack med B=800.  
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 Beskrivelse  Dim. (BxHxD)  HE   Type nr. / EAN nr.  Dybde  Vægt 

 SS6 med pladedør  600x2000x600  42 

  45420 

  5709832 021447  Max. 510  80 kg 

 SS6 med glasdør  600x2000x600  42 

  45421 

  5709832 021454  Max. 510  80 kg 

 SS8 med pladedør  800x2000x800  42 

  45422 

  5709832 021461  Max. 640  110 kg 

 SS8 med glasdør  800x2000x800  42 

  45423 

  5709832 021478  Max. 640  110 kg 

 Serverrack SS9  600x2000x1000  42 

  47500 

  5709832 021591  Max. 905  115 kg 

 Serverrack SS9  800x2000x1000  42 

  47501 

  5709832 021607  Max. 905  145 kg 

 Jordingskit 

  45424 

  5709832 021485 

 Vertikal Kabelmanagement 

 OBS:  

 kun til B=800 

  45425 

  5709832 021492 

 Lås forberedt for RUKO 

  81022 

  5709832 065908 
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Skema med oversigt over varianter, type numre, vægt etc. 

Med bikube huller for størst mulig luft-

gennemstrømning… 



 

        

 

 

 

 

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:      +45 7027 3626 

Fax:     +45 8645 2909 

 

www.cabinetsystem.dk 

 

 

 

 
 

Kontakt os endelig…. 
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Pure passion for design, innovation  
and workmanship…. 
 


