
Rack Outdoor 10U LC
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540 mm 517 mm 342 mm

15kg

Descrição

 

 Fabricado em chapa de aço galvanizado de 1.25mm de espessura, estrutura soldada 

nas superfícies que garante maior estabilidade, segurança e robustez. Acabamento em 

pintura a pó eletrostática poliéster de alta resistência, que garante a eficiência em ambientes 

externos, conta com uma variedade de opcionais para atender necessidades específicas de 

cada cenário.

 Ideal para acomodação de equipamentos, como: Fonte Nobreak, Box Poe, Protetor 

Elétrico Maximus, Módulo Gerenciáveis, equipamentos de transmissão, equipamentos CFTV, 

entre outros.

Maior proteção ao seu equipamento

 Fabricada em aço galvanizado tendo sua durabilidade e resistência à prova do tempo, 

podendo atingir até 25 anos de uso.

 Pintura eletrostática poliéster, projetada sob medida para ambientes externos, possui 

maior resistência ao tempo e ao amarelamento.

Facilidade de abertura e manuseio de equipamentos

 Forma basculante na abertura de porta, melhor manuseio dos equipamentos 

internamente.

Fixação simples e fácil

 Sistema de suporte desenvolvido para uso de cinta de aço.

 Produto padrão 19”.

Obs.: O "U" significa unidade de altura, é a medida padrão utilizada em rack de 19". A altura de 1U 

é 44,45mm.
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Características

    Chapa de aço galvanizado de 1,25mm

    Pintura a pó eletrostática de alta resistência

    Portas frontal basculante

    Alta resistência 

Modelos disponíveis

Observações sobre o uso

     A instalação deste equipamento deve ser realizada por um profissional qualificado.

     Evite danos a pintura do equipamento, ela o protege contra a oxidação.

Opcionais

    Bandeja para equipamentos

    Calha de passagem

    Tampa cega 1U e 2U

Rack Outdoor 6U Rack Outdoor 12U Rack Outdoor

Mini Shelter 24U

Rack 6U LCRack Outdoor 18U Rack 10U LC
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Cenário de aplicação

Telefone: 35 3471.1034
suporte@axglobal.com.br
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