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Server Rack serisi kabinetler, dün-
yanın önde gelen profesyonel tüm 
Server markaları (Hp,Ibm,Dell vb.) ile  
uyumludur.

26U dan 47U ya kadar 5 farklı yük-
seklikte U seçeneği bulunmaktadır. 
Ürün ağır hizmet tipi kaynaklı kons-
trüksiyona sahiptir. Taşıma kapasitesi 
1500kg dır. 

Server Rack serisi bu kabinetler 
veri merkezi ve sıcak/soğuk koridor 
kullanımları için de uygun yapıda di-
zayn edilmiştir.

Server Rack kabinetler,  yetkisiz 
kişilerin müdahalesine, hırsızlığa, her 
türlü fiziksel darbelere karşı profesyo-
nel koruma sağlar. 

Kabinetlerin ön ve arka kapıları 
etkin pasif havalandırma için perfore 

delikli olarak imal edilmektedir. Server 
Rack kabinetler standart olarak Altı-
gen Bal Petekli %80 perfore Bombeli 
Tek Ön Kapı, %80  perfore Çift Arka 
Kapılı olarak sunulmaktadır. Tercihen 
%63 perfore kapı seçeneklerimiz de 
bulunmaktadır. 

Ön ve arka kapılarda 4 nokta men-
teşe uygulanmaktadır. Ayrıca tek ka-
nat kapılarda 4, çift kanat kapılarda 
3 noktadan kilitlenebilir yapısı ile üst 
düzey güvenlik sağlanmaktadır. 36U 
ve üstü kabinetlerde yan kapaklar ya-
tayda 2 bölmeli ve kilitlenebilir olarak 
dizayn edilmiştir. Bu yapısı ile montaj 
esnasında kolayca sökülebilmesi ve ta-
şınabilmesi amaçlanmaktadır.

Ral9005 Siyah / Ral7035 Açık Gri 
boya seçenekleri bulunmaktadır. Stan-
dart ürünlerimizde Ral9005 siyah 
renk boya uygulanmaktadır.
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Yükseltilmiş üst şapkanın kullanılmadığı bu model 
Server Rack kabinetler, Veri merkezi uygulamalarında 
daha çok tercih edilmektedir. Bu şekilde etkin bir hava 
akışı sağlanır.

İhtiyaca yönelik, farklı fan üniteleri ile geniş bir ürün 
yelpazesi sunmaktayız.

- On/Off anahtarlı fan ünitesi 
- Analog termostatlı fan ünitesi
- Dijital termostatlı fan ünitesi

Kablolaması yapılmış sisteminizi veya mevcut 
montajı yapılı cihazlarınızı sökmeden, üst çatıdan 
fana direk ulaşım imkanı sunar.

Uygun fan modüllerinden biri seçilerek, cihazınızı 
aşırı ısınmaya karşı koruyabilirsiniz.
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Server Rack kabinetlere ek bir özellik olarak; yüksek soğutma performansı 
gereken sistemlere uygun arka kapı fan ünitelerini kullanabilirsiniz.

Perfore Delikli 
Arka Kapı: 
Perfore delikli, 
çift kanatlı kapı 
kullanılmaktadır. 
Perfore delikli 
olması ile pasif 
havalandırma, 
kapıların çift kanatlı 
olması ile de dar 
alanlarda hızlı ve 
kolay servis imkanı 
sağlanır. 

6 'lı ve12.li Arka 
Kapı Fan Sistemi: 
Arka kapı üzerinde 
bulunan 6'lı veya 
12'li fan sistemi 
aşırı ısınmaların 
olduğu sistemlerde 
ısınan havayı dışarı 
atarak yüksek 
performans sağlar.
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Saha uygulamalarında kablo karmaşıklığı, 
montaj ekibinin en büyük problemlerindendir.

Tespit edilemeyen kablolar
Yönetilemeyen kablo demetleri
Dar ve hatalı kablo giriş holleri

Günko Server Rack kabinetler, farklı kablo 
girişleri ile, yüksek kalite ve faydanın bir arada 
sunulduğu çözümler içerir.

Alt şasede 2 sağ, 2 sol ve 1 arka kısımda olmak 
üzere 5 adet fırçalı kablo girişi mevcuttur. Ayrıca 
yoğun kablo demetlerinin içeri alınmasına olanak 
sağlayan orta kısımda 2 adet sürgü panelli kablo 
giriş holü mevcuttur.

Üst şasede 2 sağ, 2 sol ve 1 arka kısımda ol-
mak üzere 5 adet fırçalı kablo girişi mevcuttur.

Alt şasede denge ayakları,
 
Standart olarak kabineti ağırlık merkezinde 

dengede tutmak ve iş kazalarına önlem olarak 
pinyon ayaklı 2 adet destek parçası kullanılır. Bu 
ayaklar kabinetin ağırlık merkezi değiştiğinde öne 
çekilerek dengeyi sağlamak amacı ile kullanılır.

Üst ve Alt Kablo Girişleri
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Kabinlerin tamamı standart olarak tekerlek ve/
ve ya yükseklik ayarlı pinyon ayak bağlantısı ya-
pılabilen fonksiyonel özelliktedir.
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Bölünmüş yan paneller

19’’ Cihaz Montaj Dikmeleri

Dikey kablo düzenleyici
Sürgü kapaklı

Dikey kablo düzenleyici
Tava

Dikey kablo düzenleyici
Metal kancalı

Dikey kablo düzenleyici
 Metal kapaklı

Yatay Destek Ünitesi

36U ve üstü kabinetlerde yan kapaklar yatayda 2 bölmeli ve 
kilitlenebilir olarak dizayn edilmiştir. Bu yapısı ile kurulum 
anında kapakların kolay sökülebilir ve taşınabilir olması 
sağlanmaktadır. Kapaklar üzerinde kilitlemeyi sağlayan 
1 adet ‘’O’’ kilit, 2 adet sürgü kilit bulunmaktadır. Tırnaklı 
geçme yapısı ile ana şaseye hızlı ve kolayca birleştirilir.

Cihaz montaj dikmeleri 5 bükümlü 2mm kalınlığında sacdan 
imal edilmiş olup, çinko kaplama yapılarak korozyona karşı 
dayanım kazandırılmıştır. Ağır hizmet tipi uygulamalar için 
yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Kabinet içerisinde 
derinlik ayarı yapılabilmektedir. Cihaz dikmeleri üzerindeki 
‘’U’’ ölçülerini gösteren yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı 
numaralama sistemi ile kolay montaj imkanı sağlanır.

Yatay destek ünitesi, 19’’ cihaz montaj dikmelerini 
monte etmek ve kabinetin rijit yapısına destek 
olmak amacıyla her kabinetin sağ ve sol 
yanlarında 3’er adet kullanmaktadır. 2mm 
kalınlıkta üretilmiş olup, çinko kaplama yapılarak 
korozyona karşı dayanım kazandırılmıştır.

KONSTRÜKSİYON DETAYLARI:

Server Rack
Ağır Hizmet Tipi
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%80 Bombeli Perfore 
Metal Kapı - Tek

%63 Bombeli Perfore 
Metal Kapı - Tek

%63 Perfore 
Metal Kapı - Çift

Temperli
Cam Kapı - Tek

Düz 
Metal Kapı - Tek

RAL 9005 - Siyah (Standart Renk) 
RAL 7035 - Açık Gri (Opsiyonel)

Server kabinler 26U dan 47U ya kadar belirlenmiş farklı U 
seçeneği 600 ve 800 genişlik derinlikte de 1000 olmak üzere 
geniş bir ürün yelpazesinde hizmet verilmektedir. Opsiyonel 
olarak 1100 ve 1200 mm derinlik imalat edilebilir.

Ön ve arka kapılar: Sökülebilir, üç noktada kilitlenebilir ve 180° 
standart olarak iki yönlü açılabilir özelliktedir. Standart kabinlerde 
ön kapının açılma yönü sağdan sola doğru olacak şekilde ve 
4 nokta kilitleme sistemi ile sunulmaktadır. Gerekli olduğu 
durumlarda, kapının açılma yönü kolay bir şekilde değiştirilerek 
soldan sağa açılabilir hale getirilebilmektedir. Ön ve arka kapılar 
istendiğinde yer değiştirilerekte kullanılabilir.

Ön kapılar standart tek parça %80 perfore 
bombeli ve kaynaklı yapıdadır. Tercihen %63 
perfore kapı seçeneklerimiz de bulunmaktadır. 
Yan kapaklar kolay sökülüp takılabilir özelliklere 
haiz olup, sürgülü kilit ve anahtarlı kilit sistemi 
ile kilitlenmektedir. Ayrıca kapaklar üzerinde 
bulunan panjurlar sayesinde daha fazla taze 
hava girişi sağlanarak pasif havalandırma ve 
soğutmaya katkı sağlamaktadır. 

Arka kapılar iki parça çift açılımlı %80 
perfore düz 180º açılabilir menteşeli 3 
noktada kilitlenebilir ve kolayca sökülebilir 
özelliktedirler.

Düz 
Metal Kapı - Tek

%80 Perfore 
Metal Kapı - Çift
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Ağır Hizmet Tipi
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Genişlik=800mm Server Rack 
serisi kabinetler, kullanıcılarına daha 
fazla genişlik ve daha fazla hacim 
sunmaktadır. Dünyanın önde gelen 
profesyonel tüm Server markaları 
(Hp,Ibm,Dell vb.) ile  uyumludur.

26U dan 47U ya kadar 5 farklı 
yükseklikte U seçeneği bulunmaktadır. 

Ürün ağır hizmet tipi kaynaklı 
konstrüksiyona sahiptir. Taşıma 
kapasitesi 1200kg dır. 

Server Rack serisi bu kabinetler 
veri merkezi ve sıcak/soğuk koridor 
kullanımları için de uygun yapıda 
dizayn edilmiştir.

Server Rack kabinetler,  yetkisiz 
kişilerin müdahalesine, hırsızlığa, 
her türlü fiziksel darbelere karşı 
profesyonel koruma sağlar. 

Kabinetlerin ön ve arka kapıları 
etkin pasif havalandırma için perfore 

delikli olarak imal edilmektedir. Server 
Rack kabinetler standart olarak Altıgen 
Bal Petekli %80 perfore Bombeli 
Tek Ön Kapı, %80  perfore Çift Arka 
Kapılı olarak sunulmaktadır. Tercihen 
%63 perfore kapı seçeneklerimiz de 
bulunmaktadır. 

Ön ve arka kapılarda 4 nokta 
menteşe uygulanmaktadır. Ayrıca tek 
kanat kapılarda 4, çift kanat kapılarda 
3 noktadan kilitlenebilir yapısı ile üst 
düzey güvenlik sağlanmaktadır. 36U 
ve üstü kabinetlerde yan kapaklar 
yatayda 2 bölmeli ve kilitlenebilir olarak 
dizayn edilmiştir. Bu yapısı ile montaj 
esnasında kolayca sökülebilmesi ve 
taşınabilmesi amaçlanmaktadır.

Ral9005 Siyah / Ral7035 Açık 
Gri boya seçenekleri bulunmaktadır. 
Standart ürünlerimizde Ral9005 siyah 
renk boya uygulanmaktadır.

Genişlik=800mm Server Rack serisi kabinetler, Aktif, pasif network uygulamaları, 
dikey ve yatay kablo yönetimleri için geniş iç hacmi ile sizlere profesyonel bir 
çözüm sağlar.

Dikey Kablo Düzenleyici - 800mm genişlikteki bu kabinlerde kullanılabilen 
Kapaklı dikey kablo düzenleyiciler, kabin içerisine giren data ve enerji kablolarının 
düzenli geçişi ve dağılımını sağlar, kablo kirliliğini kapatır. Kabinin ön ve/veya arka 
tarafında kullanılabilmektedir.

Server Rack
Ağır Hizmet Tipi
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Yan kapaklar, 36U ve üstü kabinetlerde 
yatayda 2 bölmeli ve kilitlenebilir olarak 
dizayn edilmiştir. Bu yapısı ile kurulum anında 
kapakların kolay sökülebilir ve taşınabilir 
olması sağlanmaktadır. Kapaklar üzerinde 
kilitlemeyi sağlayan 1 adet ‘’O’’ kilit, 2 adet 
sürgü kilit bulunmaktadır. Tırnaklı geçme 
yapısı ile ana şaseye hızlı ve kolayca birleştirilir.

Ön kapı sökülebilir, üç noktada kilitlenebilir ve 
180° standart olarak iki yönlü açılabilir özelliktedir. 
Standart kabinlerde ön kapının açılma yönü sağdan 
sola doğru olacak şekilde ve 4 nokta kilitleme sistemi 
ile sunulmaktadır. Gerekli olduğu durumlarda, 
kapının açılma yönü kolay bir şekilde değiştirilerek 
soldan sağa açılabilir hale getirilebilmektedir. Ön 
ve arka kapılar istendiğinde yer değiştirilerekte 
kullanılabilir.

W: 800mm Ön Kapı Seçenekleri 

%80 Bombeli Perfore 
Metal Kapı - Tek

%63 Bombeli Perfore 
Metal Kapı - Tek

%63 Perfore 
Metal Kapı - Çift

Düz 
Metal Kapı - Çift

%80 Perfore 
Metal Kapı - Çift

Düz 
Metal Kapı - Çift

Temperli
Cam Kapı - Çift

RAL 9005 - Siyah (Standart Renk)
RAL 7035 - Açık Gri (Opsiyonel)
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ARKA GÖRÜNÜŞ ÖN GÖRÜNÜŞ YAN GÖRÜNÜŞ

ALT GÖRÜNÜŞ KESİT GÖRÜNÜŞÜST GÖRÜNÜŞ

SVRK 26U 6010 CC 561

SVRK 36U 6010 CC 561

SVRK 42U 6010 CC 561

SVRK 45U 6010 CC 561

SVRK 47U 6010 CC 561

Server Rack  19”  26U W=600 mm D=1000 mm 

Server Rack  19”  36U W=600 mm D=1000 mm 

Server Rack  19”  42U W=600 mm D=1000 mm 

Server Rack  19”  45U W=600 mm D=1000 mm 

Server Rack  19”  47U W=600 mm D=1000 mm 

600 x 1000 mm DİKİLİ TİP SERVER RACK

600

600

600

600

600

1000

1000

1000

1000

1000

1158,9

1603,4

1870,1

2003,4

2092,3

1246,8

1691,3

1958

2091,3

2180,2

1276,8

1721,3

1988

2121,3

2210,2

1326,8

1771,3

2038

2171,3

2260,2

SVRK 32U 8010 CC 561

SVRK 36U 8010 CC 561

SVRK 42U 8010 CC 561

SVRK 45U 8010 CC 561

SVRK 47U 8010 CC 561

Server Rack  19”  32U W=800 mm D=1000 mm 

Server Rack  19”  36U W=800 mm D=1000 mm 

Server Rack  19”  42U W=800 mm D=1000 mm 

Server Rack  19”  45U W=800 mm D=1000 mm 

Server Rack  19”  47U W=800 mm D=1000 mm  

800 x 1000 mm DİKİLİ TİP SERVER RACK

800

800

800

800

800

1000

1000

1000

1000

1000

1425.6

1603.4

1870.1

2003.4

2092.3

1513.5

1691.3

1958

2091.3

2180.2

1543.5

1721.3

1988

2121.3

2210.2

1593.5

1771.3

2038

2171.3

2260.2

**CC Renk Kodu, BL=Rall 9005 Siyah, LG=Rall 7035 Açık Gri rengi ifade eder, müşteri tarafından siparişte belirtilir.
**Standart, Ön çift cam kapılı, Arka çift metal kapılıdır.

Ürün Kodu Ürün Tanımı
Dış

Genişlik (W)
(mm)

Dış
Derinlik (D)

(mm)

H:1
İç Yükseklik

(mm)

H:2 
Dış Yükseklik Tekerlek 
ve Pinyon Ayaksız (mm)

H:3 
Dış Yükseklik 

Pinyon Ayaklı (mm)

H:4 
Dış Yükseklik 

Tekerlekli (mm)

Ürün Kodu Ürün Tanımı
Dış

Genişlik (W)
(mm)

Dış
Derinlik (D)

(mm)

H:1
İç Yükseklik

(mm)

H:2 
Dış Yükseklik Tekerlek 
ve Pinyon Ayaksız (mm)

H:3 
Dış Yükseklik 

Pinyon Ayaklı (mm)

H:4 
Dış Yükseklik 

Tekerlekli (mm)

Kayar Kapaklı
Kablo Girişi


