
MINI RACK DE ALTO PADRÃO
PARA PEQUENAS REDES.

MINI RACK FLEX SF

MINI RACK FLEX SF - PEQUENAS REDES



MINI RACK FLEX SF

Família de Produtos: Linha FLEX

Ambiente da
Instalação:

Para uso Interno

Garantia do Produto: 12 Meses

Produto Para:
Instalação de infra-estrutura para
telecomunicações 

Carga Máxima: 45Kg

Por que adquirir este Mini Rack?

* Atende as Normas TIA/EIA – 569 C e TIA/EIA – 310 E.

* Furações de “meio U”.

* Teto  com entrada para ventilação forçada e entradas ou saídas de cabos escalonada.

* Base com entrada ou saída de cabos escalonada.

* Porta Frontal toda em Aço; com fecho e engates rápidos; com Aletas para ventilação.

* Construção aprimorada e robusta.

* Laterais removíveis com engates rápidos; com Aletas para ventilação.

* Acabamento primoroso (valoriza muito o trabalho do instalador e o ambiente do

  cliente final) na cor Preta.

Compatibilidade
Com Acessórios

Para Dados
e Vóz

Fácil 
Acesso

Opção de
Ventilação 

Forçada

Aletas de
Ventilação

Norma:

ANSI/TIA-569-C
Norma:

EIA/ECA-310-E
Grau de Proteção:

IP-20

Saída de cabos
Escalonável

+ +++

Peso do Produto:

45kg



CARACTERÍSTICAS

Corpo Monobloco com 
Mix de chapas 0,8mm 
com 1,2mm. Cada peça 
tem a espessura certa 
para sua função.

Laterais removíveis 
com fechos rápidos. 
Também aletas para 
ventilação.

Porta toda em aço. 
Fecho por engate 
rápido e entradas 
para  ar  frio.



CARACTERÍSTICAS

- Toda em Aço;

- Abertura de até 220°
- Entradas de ar frio;

- Fecho Rápido;

- Portas de rápido 
manuseio;

- Teto com entradas ou 
saídas para cabos
- Entradas para kit 
Ventilação de 120mm ou 
80mm.

- Fundo totalmente 
vazado. Isso reduz o 
peso do produto, reduz 
custos e possibilita a 
entrada e saída de cabos 
diretamente pela parede.



OPCIONAIS

- Caso deseje o Mini Rack 
com fundo, ele pode ser 
adquirido como opcional.

- Bandeja fixa em dois 
pontos para aplicações 
de até 10kg.

-  B a n d e j a  p a r a 
Roteadores (disponível 
para os Mini Racks de 
350mm  e 450mm)

- Kit Ventilação Exclusivo.



CABEAMENTOAS DIMENSÕES


