
• Leveret i sort (RAL 9005). Alle indvendige dele er malet for at undgå skarpe kanter.

• Perforerede døre i begge ender, med størst mulig luftgennemstrømning. Dørerne har en lille eksklusiv bue, 
der både sikrer en høj stabilitet, men også fremhæver racket´s design. Dørerne kan let løftes af og kan åbne 
180 grader. 

• 19” profil i front og bag med med mulighed for at tilvalg af integreret air-guide, der sikrer at luften ikke  
passerer udenom 19” profilen. 

• Integreret bund/sokkel med 4 justerbare ben, samt knock-out huller for kabelgennemføring gennem bunden.

• Mulighed for eftermontering af vertikal kabel management, gitterbakker m.m. i front og bag.

• Både top og bund har optimale huller for kabelgennemføring og i top er der placeret huller lige over 19”  
profilen, der sikrer at kabler kan føres uden buk, direkte ned i den vertikale kabelmanagement.

• Jordingskit medfølger, men vi anbefaler der tilvælges jordingsterminal.
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High end serverrack
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Kabelgennemføring: 4 huller over 
vertikal kabel-management + 2 store i 
front og bag

19” profiler med tydelig 
HE markering

Perforerede døre i front og bag

Justerbare ben

Lukket bundplade med samme 
kabelgennemføringslayout som i toppladen

Solid konstruktion med ekstruderede 
hjørnestolper i aluminium

Mulighed for tilkøb af airguides
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PDU beslag for 3 x PDU

Airguide:
Airguide til montering i 19” spor, sikrer kold luft ikke passerer imellem sideplade og 
19” profiler. 3 stk knock out huller for 19” montage.

PDU beslag for 1 x PDU 

Beslag til PDU / powerpaneler:
Vælg mellem 2 standard beslag for ophæng af vertikale powerpaneler.
Stort beslag håndterer op til 3 powerpaneler og har huller til evt. ophæng af gitterbakke eller andet udstyr.
Beslagene monteres i hjørnestolpens rille og kan justeres i højden efter ønske.

Airguide til Optiorack
42HE 24HE 20HE

Varenr. 
EAN nr.

95373
5709832 068008

95374
5709832 068015

95467
5709832 068367

Beslag for montage af vertikale powerpaneler
Beslag for 1 stk PDU Beslag for 3 stk PDU

Varenr.  
EAN nr. 

95463
5709832 068329

95462
5709832 068312
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Jordingsterminal 95248 /   5709832 030166
Airguide, 2 stk. 95373 /   5709832 068008
Svinggreb f. RUKO 81022 /   5709832 065908
Ekstra børste, 400mm 95398 /   5709832 068169

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

Serverrack 42HE
Dør i front Perforeret Perforeret
Dør i bag Perforeret Perforeret
BxHxD 600x2000x1200 800x2000x1200
Antal HE 42 42
Vægt 120,0 kg 150,0 kg
Max belastning 1000 kg 1000 kg
Max dybde 1120 mm 1120 mm
Varenr.
EAN nr.

47512
5709832 021690

47513
5709832 021706

Tilbehør
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95248 /   5709832 030166
95374 /   5709832 068015
81022 /    5709832 065908
95398 /   5709832 068169

Serverrack 24HE
Dør i front Perforeret Perforeret
Dør i bag Perforeret Perforeret
BxHxD 600x1200x1000 800x1200x1000
Antal HE 24 24
Vægt 65,0 kg 85,0 kg
Max belastning 1000 kg 1000 kg
Max dybde 920 mm 920 mm
Varenr.
EAN nr.

47510
5709832 021676

47511
5709832 021683
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Skema med oversigt – se også næste side

95248 /   5709832 030166
95467 /   5709832 068367
81022 /   5709832 065908
95398 /   5709832 068169

Serverrack 20HE
Dør i front Perforeret Perforeret
Dør i bag Perforeret Perforeret
BxHxD 600x1025x800 800x1025x800
Antal HE 20 20
Vægt 42,0 kg 45,0 kg
Max belastning 1000 kg 1000 kg
Max dybde 720 mm 720 mm
Varenr.
EAN nr.

47508
5709832 021997

47509
5709832 022000



19” profiler 19” profiler leveres i aluzink (ledende) og kan trinløs justeres i top og bund. 
Der er i alle Optiorack både 19” profiler i front og bag.

Farve Sort, RAL 9005

Dør / greb / lås Leveres som standard med perforerede døre med 82% udstansning for størst mulig luftgennemstrømning.
Der er perforeret dør i både front og bag. Begge døre kan åbnes min. 180 grader og har ”panikfunktion”, hvilket vil sige at 
dørene kan klappe over hinanden og sikre at en person ikke holdes indespærret i en gang med åbne rackdøre. Dørene kan 
let løftes af uden brug af værktøj, og det er muligt at vende dørene til evt. højrehængsling.
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 Sideplader kan afmonteres og let løftes af. På sidepladen er der 2 stk låse. Nøgle medfølger.

Ventilation / ventilator / IP tætning Det er ikke muligt at eftermontere ventilator i toppen – designet er udviklet med henblik på luftgennemstrømning gennem front 
og ud af bagerste dør.  Optiorack er IP20 tæt.

Airguide Airguiden sikrer at ”falsk”-luft ikke passerer mellem sidepladen og 19” profilen, og guider dermed luften til at passere imellem 
19” profilerne. Airguiden monteres på 19” profilen.
Airguiden er en ikke standard og skal tilkøbes.  

Max belastning  Optiorack kan belastes med 1000 kg. 

Kabelgennemføring I toppladen er der kabelgennemføring i både front og bag, samt 4 stk knock out. Hullerne er placeret hvor evt. vertikale 
kabelmanagement systemer forventet monteres, således kabler går direkte i kabelmanagement systemet uden buk. Der 
medfølger 400mm børste, som kan anvendes i enten et stort hul, eller klippes til flere af de små huller. Ekstra børste kan 
tilkøbes.

Jording Optiorack 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. Der er central 
jordingsstag i bundpladen. 

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 standard Optiorack
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Optio betyder frit valg - vi har gennem mange år udviklet vores evne til at levere specialløsninger i Optiorack

Med udgangspunkt i Optiorack leverer Cabinet System 
kundetilpassede løsninger, helt efter kundes ønsker til 
dimensioner, farver og funktioner.
Med denne fleksibilitet er der mulighed for at få optimal 
udnyttelse af dit serverrum.

Her er nogle af de muligheder som findes i Optiorack – og 
som vi siger, ”if you can think of it – we can make it!”

-Rackets farve og dimensioner

-Antal døre og type (glas, plade eller perforeret)

-3 punktslukning, eller specialgreb

-Specialudstansninger i sider, top- eller bund.

-Placering og udformning af kabelgennemføring

-Ophængsplader til PDU eller andet

-Airguide med specialtilpasning

-Specialtilpasning til kølenhed.

Kabelgennemføring efter ønske

Optiorack som specialløsning
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Valg af kabelmanagement system

Almindelig døre eller franske

19” profiler eller ETSI

Kabelgennemføring i bund efter ønske

Opdelte rack med 2, 3 eller 4 rum

Hylde med kabelgennemføring og mulighed for 
19” justering

Separat kabelkanel for hvert rum

82% perforering, pladedør-, glasdør
eller glasdør med folie
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Kundespecificeret

Mulighed for tilvalg af elektroniske låse. 



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….
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Pure passion for design, innovation and workmanship
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