
TECHNISCHE DATA
CO-LOCATIE RACKS



Racks
De gecompartimenteerde co-locatieracks van Minkels zijn ideaal om meerdere 
eindklanten veilig van elkaar gescheiden in een rack te kunnen combineren. U kunt 
kiezen uit een 2-voudig of een 4-voudig gecompartimenteerd rack. Bij het 4-voudig 
rack is elk compartiment 10 HE. Bij het 2-voudig rack is elk compartiment 20 HE. 
De compartimenten zijn volledig gescheiden door een vast gemonteerd plateau en 
hebben per compartiment een eigen afgeschermde data- en powerkabelgoot. Als 
de datacentereigenaar de verschillende compartimenten niet meer nodig heeft, kan 
het co-locatierack omgebouwd worden tot een rack zonder compartimenten. Het 
co-locatierack kan ook omgebouwd worden van een 2-voudig gecompartimenteerd 
rack naar een 4-voudig gecompartimenteerd rack en andersom. Een extra 2 HE 
compartiment voor de datacentereigenaar behoort ook tot de mogelijkheden, waarin 
o.a. monitoringsoplossingen en spanningssloffen geïnstalleerd kunnen worden. Co-
locatieracks worden geleverd exclusief zijpanelen. 

Slimme productconfigurator 
De co-locatieracks van Minkels zijn samen te stellen met behulp van onze slimme productconfigurator. De configurator 
werkt aan de hand van een vraag- en antwoordopzet. Hierin zijn alle mogelijkheden en onmogelijkheden vastgelegd, wat 
fouten uitsluit. Op basis van de gemaakte keuzes wordt een offerte automatisch opgebouwd, met hierin een overzicht van 
alle prijs- en levervoorwaarden en de configuratie zelf: type producten, aantallen en specificaties; van hoogte en breedte 
tot capaciteit. De tool berekent zelfs de totale productie-, assemblage-, en verpakkingstijd. Is de offerte akkoord? Dan gaat 
de stuklijst – die tijdens de configuratie is opgebouwd – door naar productie. 

De configuratietool biedt ook de mogelijkheid om diverse accessoires toe te voegen, 
denk bijvoorbeeld aan:
• Borstels dekken de kabelingang af en voorkomen zo het weglekken van lucht. 
• Set extra 19-inch profielen van 2 HE, geschikt voor montage in het 
   beheercompartiment aan de boven- en onderzijde van de colocatieracks.

Neem contact op met onze afdeling sales support of uw account manager en 
wij configureren de oplossing die het beste bij uw situatie past.

T. +31 (0)413 311 191
E. sales@minkels.com

CO-LOCATIE

RAL 9011 RAL 7047



SPECIFICATIES
Afmetingen:

Hoogte HE 46 
Hoogte mm 2200 mm 

Breedte mm 600 en 800 mm
Diepte mm 1000 en 1200 mm

Branding:
Logo Minkels

Algemene specificaties:
Kastindeling 2-voudig of 4-voudig

Managementcompartiment boven/onder 2 HE
Kleur RAL 7047 (lichtgrijs) en RAL 9011 (zwart)

Materiaal frame, aluminium extrusies
Belastbaarheid (statisch) kg 1500

Suitability end-of-row zijpaneel beschikbaar
Minkels Next Generation Corridor en Free Standing Corridor

IP grade IP20
Aarding Deuren, zijpanelen, centraal aardingspunt

Interieur:
19-inch profielen stuks 4

Materiaal Staal
Verstelbaarheid (diepte) Traploos instelbaar

Verstelbaarheid (breedte) Niet beschikbaar
HE-markering Optioneel

Energie-efficiëntie Luchtstroomoptimalisatiepakket niet inbegrepen
Deur voor- en achterzijde:

Deur voorzijde  Enkele deur, 80% geperforeerd, links- of rechtsscharnierend
Deur achterzijde Enkele deur, 80% geperforeerd, links- of rechtsscharnierend

Beveiliging

Zwenkhevel met:
• blindstop
• combinatieslot
• EK-333 cilinderslot
• elektronisch slot

Materiaal Stalen deur
Finishing Gepoedercoat

Scharnieren 3 scharnieren, eenvoudig omkeerbaar, 180 graden opening
Peforatie 80%

Zijkantsluiting:
End-of-Row zijpaneel wordt niet standaard meegeleverd

Locking Niet van toepassing
Dak:

Compatibel Minkels kabelbakken
Layout In het dak zijn 3 of 4 uitsparingen aangebracht die op te vullen zijn met 

verschillende inlegmodules
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