Vertiv™ VR Rack
Seçim Kılavuzu

Vertiv™ VR Rack
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Çalıştığınız Her Yerde Hızlı
Dağıtımlar
Vertiv™ VR kabiniyle tüm dünyada
dağıtımlarınızı standart hâle getirin ve
daha kısa sürede internete sunun. Vertiv
VR Rack Kabinleri; sunucular, depolama
alanı, anahtarlar, yönlendiriciler, PDU’lar,
KGK’ler, kontrol bağlantı noktası
sunucuları ve KVM anahtarları gibi çok
çeşitli ekipmanları destekler.
Vertiv VR Rack, görev açısından kritik
olan ve zaman içerisinde değişen
ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere yüksek
yoğunlukta ortamlar için hazır olarak
sunulmaktadır. Bu kabin, kolay kurulum
için ihtiyacınız olan esnekliği sağlar.

Yüksek Yoğunluklu Kablo
Girişi Üst Paneli
Kablo girişi için çıkarılabilir
açıklıklar - ön / arka kablolama
için hazır. 2000’den fazla Cat 6
kablo barındırabilir.

Çerçeve

Benzer ebattaki kabinle
karşılaştırıldığında daha
kullanışlı derinlik.

The Vertiv™ VR Rack
şu avantajları sağlar:
y 10 standart ebatta mevcuttur.
y 19 inç raylar için tam derinlik ayarı.
y Çerçeve tasarımı, benzer boyuttaki
kabinlere göre 2,5 inçten fazla
kullanılabilir derinlik sağlar.
y Geçirgenlik oranı %77 olan ve iki
taraftan da menteşelenebilen kapılar.
y Alet kullanılmadan çıkarılabilen üst
panel, 2000 Cat6 kabloya veya 60 A
PDU fişine imkan tanıyan dört kablo
girişi deliğine sahiptir.
y Kabin PDU’ları için aletsiz düğme
montajıyla sıfır U alanına monte
edilmiş iki çift amaçlı, tam
yükseklikteki, derinliği ayarlanabilir
PDU / kablo yönetimi aparatı, aletsiz
kablo yönetimi aksesuarları için
aksesuar montaj delikleri ve entegre
kablo bağlama konumları.
y Kabinin tekerlekli ayaklar üzerinde
standart kapılardan geçmesini
sağlayan 42U çerçeve yüksekliği.
y Metrik bölmeler veya 24 inç
merkezler oluşturulmasına imkan
tanıyan basit harici bölme oluşturma.
y Tek kilitli kapak mandalına sahip ayrı
yan paneller, tek kişinin kolayca
sökmesini / monte etmesini sağlar.

Maksimum hava debisi
sağlayan, tek ve ayrı
%77 delikli kapılar.
Kolayca sökülmesi ve
sahada ters
çevrilebilmesi için
kaldırılabilir menteşeler.

Aletsiz Kablo
Yönetimi
Yalnızca 19 inç dikey
montaj rayına veya
PDU / kablo yönetimi
aparatlarına aletsiz
aksesuarların takılıp
sardırılması gerekir.

Entegre 19 inç
Ray Hizalama
19 inç rayların ölçüm
olmadan doğru şekilde
konumlandırılmasını
sağlar.

Ayrı Kilitleme
Kenar Panelleri
Hızlı ve kolay kurulum
ve montaj için. Kilitler
güvenlik sağlar.
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Kapılar

Ayarlanabilir Ayaklar
Kolay ayarlama için çerçevenin
en üstünden erişilebilir.

Vertiv™ VR Rack Komple Kabin

Komple kabin şunları içerir:

Parça Numarası

U

Yükseklik mm (inç)*

Genişlik mm (inç)*

Derinlik mm (inç)*

VR3100

42

2000 (78,6")

600 (23,6")

1100 (43,3")

VR3100SP

42

2000 (78,6")

600 (23,6")

1100 (43,3")

VR3300

42

2000 (78,6")

600 (23,6")

1200 (47,8")

VR3300SP

42

2000 (78,6")

600 (23,6")

1200 (47,8")

VR3150

42

2000 (78,6")

800 (31,5")

1100 (43,3")

VR3150SP

42

2000 (78,6")

800 (31,5")

1100 (43,3")

VR3350

42

2000 (78,6")

800 (31,5")

1200 (47,8")

VR3350SP

42

2000 (78,6")

800 (31,5")

1200 (47,8")

VR3107

48

2265 (89,2")

600 (23,6")

1100 (43,3")

VR3107SP

48

2265 (89,2")

600 (23,6")

1100 (43,3")

VR3307

48

2265 (89,2")

600 (23,6")

1200 (47,8")

VR3307SP

48

2265 (89,2")

600 (23,6")

1200 (47,8")

VR3157

48

2265 (89,2")

800 (31,5")

1100 (43,3")

VR3157SP

48

2265 (89,2")

800 (31,5")

1100 (43,3")

VR3357

48

2265 (89,2")

800 (31,5")

1200 (47,8")

VR3357SP

48

2265 (89,2")

800 (31,5")

1200 (47,8")

*Nominal boyutlar, tam boyutlar için teslim çizimlerine bakın
VRXXXXSP, 2000 lb. dereceli darbeye dayanıklı ambalajla birlikte sevk edilir

y
y
y
y
y
y

y
y
y
y

y

Tek %77 delikli kilitleme ön kapısı.
Ayrı %77 delikli kilitleme arka kapıları.
2 çift ayrı kilitleme kenar paneli.
Yüksek yoğunluklu kablo girişi üst
kapağı (2000 Cat 6 kablo).
2 19 inç EIA Rayı seti.
2 tam yükseklikte kabin PDU Montaj /
kablo yönetimi aparatı
(her kenarda bir adet).
Düşük profilli tekerlekli ayak ve
ayarlanabilir ayaklar.
Bölme oluşturma aparatları.
Cıvatalama aparatları.
Donanımlar arasında (50 M6 kafes
somunu ve vidası) Kafes somunu
montaj aleti, üst panel kablo girişi için
kenar koruması, T30 / Phillips L
anahtarı, T30 uzatma anahtarı bulunur.
Anahtarlar.

Ürün kaydı, tüm Vertiv VR Rack için fabrika garantisini toplam 5 yıla uzatır.
Vertiv VR Rack için standart garanti 3 yıldır. Tüm sistem için bu 3 yıllık garanti ile Vertiv, kalite vaadini veriyor.

Özellikleri
Çerçeve

Üst Panel

PDU / Kablo Yönetimi Aparatları

Çerçeve Statik 1360 kg (3000 lb), Dinamik 1022
kg’yi (2250 lb), Nakliyede 907 kg’yi (2000 lbs)
(Darbeye Dayanıklı Ambalajla) destekleyebilir.

Aletsiz çıkarılabilen üst panel.

Sıfır U alanına monte edilmiş iki çift amaçlı,
am yükseklikteki, derinliği ayarlanabilir
PDU / kablo yönetimi aparatı.

Metrik bölmeler veya 24 inç merkezler
oluşturulmasına imkan tanıyan basit harici bölme
oluşturma ve kolay ayarlama için çerçeveye eklenen
ayarlanabilir ayaklar.
Dört döner tekerlikli ayak üzerinde standart
kapılardan geçiş imkanı sağlayan 42U çerçeve
yüksekliği.

Kapı ve Yan Paneller
Aletsiz kaldırılabilir menteşeleri olan tek delikli
ön kapı ve ayrı arka kapılar.
Kilitleme kolları.
Sahada ters çevrilebilir kapılar.

Üst panel aksesuarlarının (kablo yönetimi, modüler veri
yolu destek aparatları, merdiven / kablo tepsisi destek
aparatları) kolay montajı için entegre delik düzeni.
2000 Cat6 kabloya veya 60 A PDU fişine imkan
tanıyan dört kablo girişi deliği.
68 kg’lik Üst Panel yük kapasitesi.

Çeşitli yüksekliklerdeki kabin PDU'larının aletsiz
düğme montajını sağlamak için düğme montajı
anahtar delikleri.
Aksesuar montaj delikleri, aletsiz kablo
yönetimi aksesuarlarının monte edilmesini sağlar.
Entegre kablo bağlama konumları.

19 inç Montaj Rayları
(2) Bir çift tam yükseklikte 19 inç EIA montaj rayı,
kafes somunları kabul eder, her rayın ön ve arka
tarafında U işaretleri bulunur.
Kolay hizalama için çerçeveye derinlik işaretleri
eklenmiştir.
Rayların üzerindeki aksesuar montaj delikleri,
kablo yönetim parmaklarının ve aletsiz aksesuarların
monte edilmesini sağlar.

Derinliği ayarlanabilir.

Renk
Çerçeve, kapılar, yan paneller, üst panel, raylar ve PDU
aparatları toz boya kaplamalı RAL 7021’dir (Siyah).

Sertifikalar
EIA 310E

Kabloları önden arkaya doğru 800 mm (31,5 inç)
genişliğindeki 19 inç EIA raylarından geçirmek veya
kenarlarından hava alan ekipmanlarda hava debisini
sağlamak için dikdörtgen kesimler.

UL2416

%77 geçirgenlik oranı, BT üreticilerinin gerekli kıldığı
teknik özellikleri fazlasıyla karşılar.
Tek kilitleme kapak mandalına sahip ayrı yan
paneller.

Kullanışlı alan içerisinde tam derinlik ayarı.

REACH

RoHS
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