
RACK SERVIDOR

DESCRIÇÃO
Produto de fabricação Fibracem, desenvolvido para acomodação de equipamentos de rede com padrão 19" mais robustos, 
devido sua estrutura reforçada. Para uso interno, possibilita a instalação de guias de cabo para auxiliar nas manobras e 
acomodação de grande quantidade de cabos e instalação de rodízios, para facilitar a movimentação do rack. Porta frontal 
colmeia hexagonal ventilada com índice de perfuração de 40% ou em vidro, garantido total visão frontal dos equipamentos. 
Beneficiado pelo PPB.

FICHA TÉCNICA R02

¹ Altura não considera os pés niveladores
² Peso bruto varia de acordo com instalação de acessórios e portas e tampas escolhidas

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Ÿ Possibilidade de instalação de sistema de ventilação duplo ou quádruplo, bandejas e/ou guias de cabo (vendidos 

separadamente)
Ÿ Possibilidade de configurar altura, profundidade, portas e tampas de fechamento com lote mínimo de 5 peças. Consulte seu 

vendedor

OPCIONAIS
Fechamento frontal configurável, de acordo com a escolha do cliente:

Fechamento Frontal

Porta Frontal em vidro

Composição Indicação de UsoTipo de Fecho

Porta Frontal Colméia
Hexagonal

Vidro temperado fumê e moldura 
em aço carbono Total visão frontal dos equipamentos

Aço carbono SAE 1010 com espessura 
de 0,9mm (área aberta de 40%)

Fecho Ya le  min i -
escamotável

Melhor refrigeração dos equipamentos

Fecho Ya le  min i -
escamotável

Composição

Pintura Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032

Dimensões

Fornecimento

Gabinete montado com porta frontal com abertura de 180° através das dobradiças de articulação 
interna, além de ser reversível, possibilitando a inversão (caso tenha essa intenção, solicite o envio de 
uma lingueta esquerda). Planos frontais e traseiros padrão 19" perfurados para utilização de porca 
gaiola, furação no teto que possibilita a instalação de sistema de ventilação. Tampas laterais e traseira 
com segredo de chave diferente da porta frontal e pés niveladores para alinhamento no piso.

Espaço útil
Altura ¹
(mm)

Largura
(mm)

Profundidade
total (mm)

Peso bruto ²
(Kg)

Capacidade
de carga (Kg)

44U 2090 110

Profundidade
útil (mm)

800 500620

5001208301000800209044U

800

Normas aplicáveis IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-105

Garantia 12 meses

Grau de Proteção IP 20

Estrutura externa e planos de fixação confeccionados em aço carbono SAE 1010 com espessura de 
1,9mm. Tampas lateral e traseira Colmeia Hexagonal confeccionadas em aço carbono SAE 1010 com 
espessura de 0,9mm (área aberta de 40%).

ACESSÓRIOS INCLUSOS
Ÿ 4 pés niveladores
Ÿ 6 chaves para as tampas laterais
Ÿ 2 chaves para portas frontal e traseira

Tabela 1

Tabela 2
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*dimensões variáveis de acordo com tabela 1

 800  p* 

h*

DESENHO TÉCNICO
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Porta Frontal em Vidro

Porta Frontal Colmeia Hexagonal

Tampa Traseira Colmeia Hexagonal

Tampa Lateral Colmeia Hexagonal
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Detalhe Colmeia Hexagonal
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