
130 131

8

k
ab

in
le

r
www.gunko.com.tr

so
ho

 ra
ck

 k
ab

in
le

r

Sohorack



so
ho

 ra
ck

 k
ab

in
le

r

132 133

SOHO serisi kabinetler yüksek 
kalitede tasarımı ve imalatı sayesinde 
tüm aktif ve pasif cihazların 
korunmasında ayrıca tüm kablolama 
işlemlerini pratik kolay ve düzenli bir 
şekilde yapılmasına olanak sağlayacak 
bir şekilde tasarlanmıştır.

Demonte edilebilir 19” ölçülerinde 
bilgi teknolojileri sistemleri, ofis 
iletişim sistemleri, oteller, okullar, 

sınıflar ve fabrikalarda 19” elektronik 
cihazlar için ekonomik çözüm sunmaya 
uygun olarak tasarlanmıştır.

Standart kabinet tamamen 
montajlı ön kapıları 4 mm füme ve 
temperli camlı olarak üretilmektedir. 
İstenildiği taktirde sevkiyatta güvenlik 
düşünülerek ambalajlanır demonte 
olarak da sevk edilebilir.

Soho Rack
IT Rack cabinet
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Alt ve üst şaseler monoblok katlamalı ileri 
büküm teknolojisi  kullanılarak estetik görünümü 
yanında maksimum seviyede bir mukavemet sağlar. 
Standart ürünlerde toz girişini önlemek amacıyla 
üst şasede sabit fan delikleri bulunmamaktadır. Ak-
tif havalandırmaya ihtiyaç duyulduğunda opsiyonel 
olarak fan montajına uygun üst şase üretimi yapıl-
maktadır.

Alt ve üst şasede kablo girişi için açılmış 
60x100mm ölçülerinde bölmeler mevcuttur. 

Havalandırma ve Kablo Girişleri
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10” SOHO serisi kabinetler 5U 300x260 mm 
ölçülerinde standart tek ölçü üretilmektedir. Tek 
parça alt ve üst şaseye montajlı demonte edile-
bilir bir yapısı mevcuttur. Zengin aksesuar çeşit-
liliğine sahiptir. 

Alt ve üst şasede kablo girişi için açılmış 
45x100mm ölçülerinde bölmeler mevcuttur.

Ön kapılar tam boy füme, kırılma direnci 
yüksek, temperli, antistatik 4,0mm kalınlıkta 
camlı sökülebilir, tek noktada kilitlenebilir ve 
135° standart olarak iki yönlü açılabilir özellikte-
dir. Standart kabinlerde ön kapının açılma yönü 
soldan sağa doğru olacak şekilde ve tek nokta 
kilitleme sistemi ile sunulmaktadır. Gerekli oldu-
ğu durumlarda, kapının açılma yönü kolay bir şe-
kilde menteşenin yeri değiştirilerek sağdan sola 
açılabilir şekle getirilebilmektedir.

Arka kapak metal yapıda olup ana gövdeye 
vida ile montajlıdır.

Arka kapak üzerinde duvar askı delikleri bu-
lunmaktadır. Bu delikler aynı zamanda kabinet 
montajı yapılmak istendiğinde işaretleme nokta-
sı olarak kullanılır.

10”  Soho Serisi
Ön kapılar tam boy füme, kırılma direnci yüksek, 

temperli, antistatik 4.0 mm kalınlıkta camlı sökülebi-
lir, tek noktada kilitlenebilir ve 135° standart olarak 
iki yönlü açılabilir özelliktedir. Standart kabinlerde 
ön kapının açılma yönü soldan sağa doğru olacak şe-
kilde ve tek nokta kilitleme sistemi ile sunulmaktadır. 
Gerekli olduğu durumlarda, kapının açılma yönü ko-
lay bir şekilde menteşenin yeri değiştirilerek sağdan 
sola açılabilir şekle getirilebilmektedir.

Kabinet duvara montajlanmadan önce arka kapak 

yerinden çıkarılır ve duvara montajlanır. Daha sonra 
kabinet arka kapak üzerine monte edilir ve güvenlik 
için tekrar ana gövdeye  vidalanarak rijitliği sağlanır. 
Bu özelliği sayesinde saha uygulamalarında tek bir 
montaj elemanı ile kabineti rahatlıkla duvara mon-
taj edebilir. Bu sayede zaman ve iş gücü tasarrufu 
sağlanarak optimum çözüm imkanı sunar. Kablola-
rın duvardan gelmesi durumunda kullanılmak üzere 
yapılmış arka panel üzerinde istenildiğinde açılabilir 
kablo girişi mevcuttur.
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ARKA GÖRÜNÜŞ ÖN GÖRÜNÜŞ YAN GÖRÜNÜŞ

B-B 
KESİT GÖRÜNÜŞ

A-A 
KESİT GÖRÜNÜŞ ÜST GÖRÜNÜŞ
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SHRK 04U 5340 CC 111

SHRK 07U 5340 CC 111

SHRK 09U 5340 CC 111

SHRK 12U 5340 CC 111

SHRK 05U 3026 CC 111

Soho Rack  19”  4U W=530 mm D=400 mm 

Soho Rack  19”  7U W=530 mm D=400 mm 

Soho Rack  19”  9U W=530 mm D=400 mm 

Soho Rack  19”  12U W=530 mm D=400 mm 

Soho Rack  10”  5U W=300 mm D=260 mm
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530 x 400 mm SOHO RACK

**CC Renk Kodu, BL=Rall 9005 Siyah, LG=Rall 7035 Açık Gri rengi ifade eder, müşteri tarafından siparişte belirtilir.

H
:1

H
:2

Ürün Kodu Ürün Tanımı
Dış

Genişlik (W)
(mm)

Dış
Derinlik (D)

(mm)

H:1
İç Yükseklik

(mm)

H:2 
Dış Yükseklik

(mm)
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Estetik görünümün önemli olduğu ofis vb. or-
tamlarda kullanılmak üzere fonksiyonel olarak ta-
sarlanmış, kablolama kurumları için kolay kurulum 
ve ekonomik çözümler sağlamaktadır. Çelik kons-
trüksiyon yapısı sayesinde kolay ve rahat bir şekilde 
duvar, yer ve tavan montajına uygundur. 

Kurulumun yapıldığı ortamlarda alandan tasar-
ruf etmek ve estetik bir yapı sağlamak amacıyla 3U 
+ 2U iki ayrı bölümde 19” cihaz montaj bağlama ala-
nına sahiptir. Üst kapak makaslı menteşe kullanıldı-
ğında 90°, kullanılmadığı durumda ise 180° açılarak 
erişim kolaylığı ve hızlı kurulum imkanı sağlar. Göv-
de ve kapak üzerine açılmış kopartılabilir kablo giriş 
ve çıkış noktaları mevcuttur. Üst bölge de 2 adet 50 
x 100, yan taraflarda ise 1 er adet 50 x 100 mm kab-
lo giriş noktası bulunmaktadır. Havalandırma amaçlı 
olarak fan ve termostat bağlamaya uygun montaj 
yerleri mevcuttur. Üst kapak tamamen kapalı, kilit-
lenebilir bir yapıya sahiptir. Üst kapak üzerinde bu-
lunan şeffaf polikarbon cam bölme sayesinde kapak 
açılmadan içerideki ürünlerin izlenebilme olanağı 
sağlanır. Gövde üzerinde bulunan slot yapılar hem 
pasif havalandırmaya hem de düzenli kablolama ya-
pılmasına imkan sağlar.

ÖN GÖRÜNÜŞ YAN GÖRÜNÜŞ

A-A 
KESİT GÖRÜNÜŞÜST GÖRÜNÜŞ

ARKA GÖRÜNÜŞ
B-B 

KESİT GÖRÜNÜŞ

C-C 
KESİT GÖRÜNÜŞ

10150

H:Yükseklik (mm) Ağırlık (Kg)

GNK TT32SHK CC Soho Win 19”  5U (3u Dikey, 2u Yatay) 550 500

Ürün Kodu Ürün Tanımı W:  Genişlik (mm) D: Derinlik (mm)

3U SOHO WIN

**CC Renk Kodu, BL=Rall 9005 Siyah, LG=Rall 7035 Açık Gri rengi ifade eder, müşteri tarafından siparişte belirtilir.


