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600x1200 Sunucu Kabinetleri

Açıklama
HCS DataLine serisi, sunucu, aktif cihaz ve bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği sunucu tipi, dikili tip veya duvar
tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini
kapsamaktadır.
HCS DataLine 11 600x1200 Sunucu Kabinetleri, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS
DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.
Uygulamalar
HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri özel tasarımları sayesinde 19” patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz
grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar
grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.
Nitelikler ve Onaylar
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HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak
üretilmektedirler:
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Genel

Saç Levha

Toz Boya

ºº TS EN 60297-3-100/101/102

ºº DIN EN 10130-91

ºº DIN 67530

ºº DIN 41494

ºº DIN EN 10327

ºº ASTM D 2796

ºº TS EN 60529-1

ºº EREĞLİ 6112

ºº ASTM D 3451

Mekanik

Montaj

ºº TS EN 61587-1

ºº TS EN 60917-2-1/-2

IT cihaz
güvenliği

A.G. Kontrol ve
Düzenleri

ºº TS EN 60950-1

ºº TS EN 60439-1

ºº IEC 60364-7-707

ºº TS EN 62208

ºº IP20 (Opsiyonel IP 42)
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Belirleyici Özellikler
ππ

Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.

ππ

Estetik & şık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.

ππ

Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.

ππ

1200 mm derinlik - derin cihazların (blade server gibi) kolay ve rahat cihaz montajına olanak sağlar.

ππ

Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.

ππ

19” profillerde u-işaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.

ππ

Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.

ππ

Çıkartılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.

ππ

Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19” profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.

ππ

Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.

ππ

Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.

ππ

Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.

ππ

PVC stopper’lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.
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Genel Özellikler
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Ana Malzeme

Levha & Galvaniz saç. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.

Boya ve Renk

Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.

Ön Kapı

Oval formlu, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda komple metal kapı. Sağa veya sola açılabilir.
Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.

Yan Kapaklar

İki parça, Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.

Arka Kapı

Düz, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180
derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Tek nokta silindirik kilit mekanizmalı.

Üst Şase

Monoblok, kaynaklı, CDFx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x300
mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).

Üst Kapak

Monoblok, kaynaklı CDF form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 65x300 mm kapaklı
kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).

Alt Şase

Monoblok, kaynaklı CDFx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. Önde 300x300 mm perfore
havalandırma boşluğu (istenirse filtre takılabilir), arkada 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo giriş alanı.

19" profiller

İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-işaretli.

Dikey Kablo Düzenleyici

Kabin yan panellerinde veya arka tarafında kullanılabilir (opsiyonel).

Ön Kapı Kilidi

Yüksek kalite, kollu, üç nokta kilitenebilen menteşeli kilit.

Kabin Ayağı & Tekerlek

Takılabilir (opsiyonel).

Taşıma Kapasitesi

1250 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).
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Sipariş Bilgileri
HCS P/N

Açıklama

İç Yükseklik
mm

Dış Ölçüler
Genişlik
mm

Derinlik
mm

Yükseklik
mm

Net Ağrlık
Kg

42U 19” Sunucu Kabinetler

1880

600

1200

2028

150

44U 19” Sunucu Kabinetler

1969

600

1200

2117

166

C11-04562

45U 19” Sunucu Kabinetler

2014

600

1200

2162

174

C11-04762

47U 19” Sunucu Kabinetler

2102

600

1200

2250

186
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C11-04262
C11-04462

Notlar
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