DC1000

Capacidade, design e desempenho!

Componentes
A Eurocab desenvolveu a Linha DC1000.
Pensado exclusivamente para Data Centers,
com exepcional desempenho em virtude
de sua leveza, aliada à sua grande
capacidade de carga.

Flanges
Flanges em aço

Solução para 1.000Kg de servidores!
Teto
Teto em aço

Portas Bipartidas
Portas Bipartidas em aço lisa
Portas Bipartidas em aço com tela
hexagonal
Portas com dobras
rebatidas e reforços
em tubos de aço,
para conferir extrema
leveza aliada a
resistência

Laterais
Laterais Bipartidas em aço lisa
Laterais com dobras
rebatidas, para aliar
extrema leveza sem
perder resistência

Portas
Porta em aço com tela hexagonal
Porta em aço lisa
Portas com dobras
rebatidas e reforços
em tubos de aço,
para conferir extrema
leveza aliada a
resistência

Estrutura
Perfis 19” em aço 2.0mm
Quadro superior em aço 2.0mm
Quadro inferior em aço 2.0mm
Colunas em aço 2.0mm

Características Técnicas
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2151

Perfis deslizantes com regulagem
milimétrica de profundidade.

44

2107

Alta capacidade de carga (1000 kg) para suportar o peso de
servidores atuais.
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Estrutura do rack é composta por 2 quadros Inferior e superior
fabricados em chapa de aço 2mm e 4 colunas fabricadas em
chapa de aço 2 mm.
Fechamentos em chapa de aço 0,65 mm com reforço nos
pontos relevantes, possibilita o mesmo desempenho estrutural
que peças em chapa de 1 mm, porém com muito mais leveza, o
que facilita a manobra das peças e reduz custo.
Vasta gama de acessórios para qualquer tipo de
montagem interna.

Design diferenciado, o DC1000, com suas colunas
chanfradas e porta com dobras traz uma
alternativa ao rack “quadrado”.
Versões com dimensões customizadas 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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