
Er temperaturen i dit rack for høj, så kan løsningen være en køleenhed. Den er servicefri 

og kan monteres efter ønske på enten sideplader eller toppladen. 

Temperaturen vælges på køleenheden, hvorefter den selv slår til og fra. Vær opmærksom 

på, at køleenheden afgiver varme og dermed er med til øge temperaturen i det rum de 

står i. En anden ting er lyden. De afgiver en del lyd og bør kun anvendes i teknikrum eller 

lignende. 

Vi anbefaler at vi monterer køleenheden på det ønskede rack, idet der skal udskæres i 

racket og i nogen tilfælde laves forstærkning.

Vi har gjort det let for dig, så du kan se hvilke varianter der passer på vores racks. En 

sidemonteret køleenhed er altid at foretrække frem for topmontering, idet den cirkulerer 

luften mere effektivt inde i racket. 

Skal du bruge en køleenhed til udendørsbrug, så kontakt os for nærmere information.

Watt 360 550 850 1500 2100 2500 3000 4000 5600

Dimensioner (BxHxD) 324x443x206 314x642x223 314x642x223 413x913x248 413x1005x263 400x1580x305 514x1219x347 514x1219x347 556x1406x403

Volt, tilslutning 230 230 230 230 230 230 230 230 400

Lyd, dB(A) 52 60 64 65 66 69 67 67 71

Vægt, kg 17 23 27 46 48 65 75 80 100

Mest solgte til 

gulvracks
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Til sidemontage på gulvrack og nogen vægrack.

Watt 330 600 900 2000

Dimensioner (BxHxD) 476x180x324 600x335x325 600x335x325 600x450x400

Volt, tilslutning 230 230 230 230

Lyd, dB(A) 60 63 67 62

Vægt, kg 17 30 31 51

Til topmontage på gulvrack og nogen vægrack.

Alle vores gulvrack er egnede for eftermontage af køleenheder. 

Vores Minirack, NEXT MOVE og IP55 vægrack er egnede for eftermontage af køleenheder. 



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

Platanvænget 14

8990 Fårup

Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel:      +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk

Kontakt os endelig….


