Acessórios

Auxiliam, melhoram e otimizam!

Fechos
Maçaneta Escamoteável Combi
Maçaneta Combi.
Permite o acesso com chave,
ou com código numérico
configurável.
Pode ser utilizado por dois
operadores independentes
(um com a chave e outro com
o código).

Maçaneta em Zamak
Maçaneta de Acionamento.
Após o destravamento com
chave, com um clique a
maçaneta é acionada e
permite a abertura da porta.
Acabamento injetado em
Zamak.

Maçaneta em Poliamida
Maçaneta em Poliamida
Robusta e durável.
Acionamento por chave.

Bandejas
Bandeja de Fixação Frontal
de 1U a 3Us

Bandeja Fixa
até 100kg

Bandeja Extraível
até 80kg

Regua de Tomadas
MIssão Critica

Regua de Tomadas
Gerenciáveis

Complementos
Bandeja TFT

Outros
Sistema Tool Less
(permite o deslocamento do
perfil sem ferramentas)

Carrinho para Data Center.

Escova de Piso para
Passagem de Cabos.

Acessórios
Gerenciamento de Cabos
Dutos de Cabos Vertical
com Fingers Plásticos

Calha Aramada

Calha de Amarração de cabos, com
aramens de espessura 4,2mm e espaçamento de amarração de 50mm.
Usada para distribuição de cabos
de energia e dados.

Utilizada para a gestão de
distribuição dos cabos do rack.
Possui duas versões:
HD - Suporta 160 cabos Cat6,
com 50% de folga interna
STD - Suporta 125 cabos,
com 50% de folga interna.

Dutos de Cabos Vertical
com Fingers em Aço

Utilizada para a gestão de
distribuição dos cabos do rack.
Possui duas versões:
HD - Suporta 160 cabos Cat6,
com 50% de folga interna
STD - Suporta 65 cabos,
com 50% de folga interna.

PDU Bracket

Argolas de Passa Cabos

z

Utilizado na lateral do rack.
Acessório versátil, pode ser tanto utilizado
para amarração de cabos,
como na fixação de réguas de tomadas.

Argolas em aço para passagem e
distribuição de cabos.

Régua de Fingers Plasticos,
utilizada sozinha ou em conjunto com a
Calha Aramada ou PDU Bracket.
Comumente utilizada na condução de
cabos da lateral para o centro do rack.

Trilho de Montagem

Organizador Frontal de Cabos
de 1U ou 2Us

Nas Opções de Aço ou Alumínio.
Utilizado como reforço de apoio do
perfil 19’’, nos casos de instalação
de equipamentos pesados.

Comumente utilizado para organizar os
cabos de Patch Pannels e Switches.
Possui tampa de saque rápido.

Características Técnicas
Gerenciamento Térmico
Painel Frontal
de 1U à 6Us.

Painel Frontal de Quick Fix
de 1U à 6Us.

Gaveta 1U de Ventilação.

Blends para otimização do fluxo de
ar em confinamentos térmicos.
Blends em Aço para
fechamento do rack.
Os Blends Vericais e Horizontais otimizam o
fluxo de entrada de ar no rack.
Direcionando diretamente aos equipamentos
e impedindo que o ar quente retorne a parte
frontal do rack pelas laterais.

Blends Verticais com Escova
para fechamento do rack.
Similares aos Blendes de aço, estes
blends são compostos de escovas
em toda a extensão do blend. Essas
escovas permitem a passagem de
cabeamento sem comprometer o
gerenciamênto térmico;

Blends Verticais

Blend com Escova

Flange para Passagem
Passagem de cabos entre o setor frio e
o setor quente.

Aço

Escova

Blends Horizontais

A Escova pode ser disposta
entre o rack e o piso.
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