Premium

Performance, flexibilidade e design!

Componentes
Laterais

A Eurocab desenvolveu a Linha Premium, racks que
oferecem excepcional valor em virtude de sua flexibilidade,
desempenho e design.

Lateral em aço 1.0mm com fecho tipo
lingueta

Lateral em aço 1.0mm com chapa
pré-furada hexagonal

Seu datacenter com a melhor performance!
Teto
Teto em aço 1.0mm fechado

Duto organizador de
cabos

Teto em aço 1.0mm com entrada de
cabos
Teto em aço 1.0mm com entrada de
cabos protegido por escova

Duto organizador de cabos em aço
1.5mm de espessura com rasgos a
cada 2U com porta (para racks a
partir de L800mm)

Teto em aço 1.0mm com rasgo para
ventiladores – Opção de 02 ou 04
ventiladores

Duto organizador de cabos em
aço 1.5mm de espessura com fingers
plásticos a cada 1U com porta
(para racks a partir de L800mm)

Tampa traseira
Tampa traseira em aço 1.0mm
(outras opções disponíveis)
Tampa traseira em aço 1.0mm
com chapa pré-furada hexagonal

Portas
Porta em aço lisa 1.0mm
Porta em aço 1.0mm com vidro
cristal temperado
Porta em aço 1.0mm com chapa
pré-furada hexagonal.

PDU Bracket
Suporte para calhas de tomadas em
chapa de aço 1,5 mm

Porta bipartida em aço 1.0mm
Porta bipartida em aço 1.0mm com
vidro cristal temperado.
Porta bipartida em aço 1.0mm com
chapa pré-furada hexagonal

Calha de Tomada

Obs.: todas as portas podem ser
montadas na parte traseira da rack.

Customizável de 3 até “n” tomadas com
várias opções de cabos

Acessórios Gerais
Base soleira

Bandeja
Bandeja fixa 19”
Capacidade de 50kg carga
Bandeja extraível 19”
Capacidade de 40kg carga
Com 01 par de trilhos telescópicos
Bandeja frontal
Capacidade de 5kg carga

Tampa inferior
Tampa inferior com rasgo para entrada de cabos protegido
por escova
Tampa inferior com rasgo para dutos (uso em conjunto
com dutos organizadores de cabo)
Tampa inferior tripartida

Base soleira fixa em aço 1.5mm.
Preparada para entrada cabos pelas laterais, frontal e
traseira
Capacidade de 500Kg carga
Possibilidade de chumbamento ao solo
Base soleira móvel altura 100mm em aço 1.5mm
Entrada de cabos pelo frontal e pela traseira
Capacidade de 300Kg carga
Com 04 rodízios sendo 02 com trava e 02 sem trava

Argolas de içamento M8 (opcional) facilita o
transporte e instalação dos racks
Kit cilindro com 02 chaves (Standard)
Sistema de aterramento (aterramento dos fechamentos
á estrutura do rack)
Sistema de aterramento para equipamentos
Etiqueta adesiva de marcação de Us (04 jogos
adesivos)
Kit de montagem M5 para perfil de aço
Kit de porcas-gaiola M5
Kit de porcas-mola M5
Trilho de montagem (para equipamentos profundos)

Características Técnicas
Estrutura em alumínio garante beleza e leveza ao rack, facilitando
o manuseio e transporte, além de permitir várias opções de
montagem, e regulagem milimétrica contínua da posição do
perfil 19”.
Sendo mais leve, é ideal para utilização em lajes e pisos
com grande concentração de racks. Também proporciona
maior precisão dimensional em comparação às estruturas
convencionais em chapa de aço, permitindo assim que o
alinhamento entre os racks acoplados seja mais preciso,
proporcionando uma montagem com melhor estética.
Preparado para receber fechos com chave nas portas,
fechamentos laterais e traseiros, evitando acesso de pessoas
não autorizadas ao rack.
Vedação com espuma de PVC expandido, com possibilidade
de proteção até IP 54 (opcional)
Porta de vidro, o qual é um material superior ao acrílico, pois
inibe descargas elétricas, não deforma com o tempo e não
risca.
Abertura da porta com 180º facilita a montagem dos
equipamentos, sem a necessidade de desmontagem de porta
ou laterais (quando não acoplada).
Customização e /ou modificação do projeto atende todas as
necessidades do cliente em tempo reduzido.

1U = 44,45mm
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Área interna com possibilidade de aproveitamento de até 82%.
Ventilação natural através da elevação do teto padrão ou
ventilação forçada através de teto com 4 ventiladores, sem
prejuízo ao espaço útil dentro do rack.
Cargas admissíveis de 500Kg para a versão estacionária ou
base soleira fixa (ambas com pés niveladores) e 300 Kg para
versão móvel (com rodízios). Outras opções sob consulta.
Dimensões de acordo com norma IEC 60297
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Opções de acabamento:

Bege RAL7032

Cinza RAL7035

Preto RAL9011

Mais cores sob consulta
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