KS350 SERVER RACK

48 U belső magasság 2200 mm teljes magasság mellett
1500 kg statikus teherbírás
Perforált ajtók 80%-os légáteresztéssel

RoHS

REACH
COMPLIANT

Made in
HUNGARY

KS350 SERVER RACK
KONTASET KS350 nagy teherbírású
szerverszekrény adatközpontokba
A KONTASET KS350 szerverszekrényt elsősorban
adatközpontokban való felhasználásra terveztük. Már
az alapkivitel is számos előnnyel rendelkezik, de teljes
mértékben testreszabott változatok is elérhetőek.

Made in
HUNGARY

A KS350 fő előnyei, amelyek különösen alkalmassá teszik feladatára:

Külső méreteihez képest
nagy belső teret kínál,
így több eszköz fér egy
szerverszekrénybe:
a 2200 mm-es külső
magasság mellett 48 U
belső magasság.

info@kontaset.hu

Nyugodtan elhelyezheti
benne a nagy tömegű
berendezéseit is, mert
a KS350 vázszerkezete
speciálisan hajlított és
hegesztett acéllemezből
készült. Ez a konstrukció
rendkívül masszív; a
statikus teherbírása
1500kg.

Beépített eszközeinek
hűthetősége miatt sem
kell aggódnia, mert a
perforált ajtók nagy,
80%-os légáteresztő
képességgel
rendelkeznek.

A váz kialakítása
az áramelosztás
helytakarékos
elhelyezését is biztosítja:
elhelyezhetőek 19”os hálózati elosztók
az előkészített
kivágásokban, de akár
végigfutó PDU-k is
rögzíthetőek a széleken.

A hatékony hűtést
támogatják a „0”
milliméterig betekerhető
szintezőlábak is: a rack
ráültethető az álpadlóra
úgy, hogy minimális a
„fals” levegő szívás, azaz
nem vész kárba hideg
levegő.
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KS350 SERVER RACK
Rugalmas kialakítás

A tetőzáró panel rugalmasan alakítható átvezető nyílásokkal rendelkezik. Az átvezető nyílások az opcionális tetőventilátorok
fogadására alkalmasak.

A PDU-k függőlegesen is beépíthetőek
tetszőleges elhelyezéssel, akár a
rackszekrény teljes magasságában.
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KS350 SERVER RACK

Tervezéskor külön figyeltünk arra, hogy gyors és
bosszúságoktól mentes legyen a szerelhetőség:

A telepítési munkát gyorsítja,
hogy a szintezőlábak belülről
állíthatóak. Ez elsősorban
hosszabb szerverszekrény
sorok telepítésénél jelent
komoly időmegtakarítást
és pontosabb kivitelezést:
a beállítás vízmérték
segítségével azonnal
véglegesíthető.

A KS350 képes az elhelyezni
kívánt eszközökhöz
alkalmazkodni, mert
fokozatmentesen állítható
rasztersínekkel rendelkezik.

A szerelési munkát könnyíti és
gyorsítja, hogy a rasztersínek
Unit-jelöléssel rendelkeznek:
nem fordulhat elő a
félreszerelés, ami jelentősen
megnövelheti a szerelési időt.

Hogy a szerelési munkákat
tovább egyszerűsítsük, adunk
minden KS350 server rackhez adunk egy az ajtóban
rögzíthető szerszámot, amivel
a kalickás anyák könnyedén
elhelyezhetők.

Könnyű hozzáférést biztosítanak a szerverszekrény tartalmához a borítások – az ajtók nyitási szöge 110 fok, nyitási irányuk
cserélhető, és az EMKA kilincsszerkezetnek köszönhetően könnyen kezelhetőek. Az oldallapok akár egy ember által is levehetők.

info@kontaset.hu

kontaset.hu/ks350

KS350 SERVER RACK
Specifikáció:
Elölnézet

Oldalnézet

A-A metszet

*Gyári beállítás, a minimum
érték 70mm

Szabvány megfelelőség:
EIA310E (19” rack szabvány)
Mérettáblázat
H1

W

D

Unit

Szélesség
(külső,
mm)

Mélység
(külső,
mm)

1.718.6001
1.718.6002
1.718.6004

42
48
42

600
600
800

1000
1000
1000

1928
2195
1928

140-860
140-860
140-860

940
940
940

116
133
136

1.718.6005
1.718.6007

48
42

800
600

1000
1200

2195
1928

140-860
140-1060

940
1140

155
140

1.718.6008
1.718.6010
1.718.6011

48
42
48

600
800
800

1200
1200
1200

2195
1928
2195

140-1060
140-1060
140-1060

1140
1140
1140

159
163
186

Model Nr.
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H

R
RaszterMagasság
sínek
(külső,
távolsága
mm)
(mm)

Hasznos
belső
Tömeg (kg)
mélység
(mm)

Környezetvédelmi
megfelelőség:
RoHS, Reach
Statikus terhelhetőség:
1500 kg
Anyag és felületkezelés:
Hegesztett acél váz, porszórt
felület, RAL7021 standard
szín, egyéb színek is
elérhetőek
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KS350 SERVER RACK
Tartozékok és kiegészítők

A KS350-hez számos tartozékot kínálunk a kábelrendezőktől a nagy teherbírású polcokon és ventilátoros elemeken át a görgőkig.

A KS350 server rack-ek a KONTASET zárt hidegfolyosós
rendszerével egészíthetők ki, amelyekkel jelentősen
növelhető az adatközpont hűtési hatékonysága.
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KS350 SERVER RACK

Speciális szempontok és igények alapján teljesen egyedi kiviteleket is gyártunk vevőinknek.
A hozzáférés opcionálisan korlátozható mind az ajtók, mind az oldallapok zárral való kiegészítésével.
Az összes járatos szabvány szerinti eszköz elhelyezésére nyújtunk megoldást, legyen az 21” / ETS / 23” (23” csak 800mm szélesség
esetén)
Mint minden KONTASET termék, a KS350 server rack is rendelhető testreszabott kialakításban, így teljes mértékben igazítható az
elhelyezni kívánt eszközökhöz, helyszíni adottságokhoz. Vevői szempontok szerint rendelhetőek alsó borítólapok kábelátvezetéssel,
perforált oldallapok és fedelek, nyílások ventilátorok részére vagy bármilyen egyedi felépítés akár beépített egységekkel,
tartozékokkal.
A szerverszekrény megjelenésében is a vevői szempontokhoz igazítható: az alapszínek a RAL 7035 (világosszürke), a RAL 7021
(fekete-szürke) és a RAL 9005 (fekete) mellett egyéb egyedi színek is rendelhetőek.

Ossza meg a termékinfót!
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Forduljon hozzánk bizalommal!
info@kontaset.hu
kontaset.hu/ks350

KS350 SERVER RACK

Kontaset Kft.
www.kontaset.hu
info@kontaset.hu
Telefonszám: +36 1 421 3001(H-Cs: 8:00-15:00, P: 8:00-13:00)
Központ címe: 1201 Budapest, Helsinki út 53.
Gyártás címe: 6600 Szentes, Csongrádi út 1.
kontaset.hu/ks350

