Produtos de alta qualidade e
durabilidade que só a Racktron tem!

GARANTIA

5 ANOS

DESDE 2017,
a Racktron atua em todo o território nacional como
fabricante de Racks e toda linha de equipamentos para TI,
cabeamento estruturado e redes.
Com produtos de alta qualidade, durabilidade e que seguem
os mais rigorosos padrões, oferecemos soluções completas e
personalizadas para empresas, indústrias, revendedores e
órgãos públicos.
Além dos produtos convencionais, desenvolvemos também
projetos personalizados de acordo com as necessidades de
cada cliente.
Nossa empresa conta com uma equipe qualiﬁcada e que
busca oferecer sempre o melhor atendimento e serviço!
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LINHA
RACKS 19”

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK SERVER

Rack fechado, ideal para acomodação de servidores leves e pesados,
organização de Patch Panels, Switches e eletrônicos em geral.
O Rack Server 19” da Racktron é fabricado com chapas de aço
carbono de 1,5 mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o
que garante maior estabilidade e segurança.
Os fechamentos laterais e traseiros são fabricados com chapas de
aço de 0,9 mm de fácil retirada, com sistema de fechos.
Contém todos os acessórios necessários para permitir a montagem
de equipamentos de 19”, como quatro perﬁs móveis na profundidade
para ajuste e longarinas laterais perfuradas.
As portas possuem fecho escamoteável, dobradiças reforçadas e
abertura de 220º para facilitar na manutenção dos equipamentos.

• Suporta até 1000 kg distribuídos.
• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.
Consulte opções de portas na página 19.

ALTURA

PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm

UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

20

889

1047

24

1067

1225

28

1245

1403

32

1423

1581

36

1600

1760

40

1778

1936

42

1867

2025

44

1956

2114

570 X (610)

670 X (710)

770 X (810)

870 X (910)

970 X (1010)

1070 X (1110) 1170 X (1210) 1270 X (1310)

4X1070
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de rack

X1270
a
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LINHA
RACKS 19”

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK SERVER L800

Rack fechado, ideal para projetos com grande densidade de cabos,
acomodação de servidores leves e pesados, organização de Patch
Panels, Switches e eletrônicos em geral.
O Rack Server L800 da Racktron é fabricado com chapas de aço carbono
de 1,5 mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante
maior estabilidade e segurança.
Esse modelo possui 800mm de largura externa com redutor para 19” e
acompanha organizadores laterais para acomodação dos cabos.
Os fechamentos laterais e traseiros são fabricados com chapas de aço de
0,9 mm de fácil retirada, com sistema de fechos.
Contém todos os acessórios necessários para permitir a montagem de
equipamentos de 19”, como quatro perfis móveis na profundidade para
ajuste e longarinas laterais perfuradas.
As portas possuem fecho escamoteável, dobradiças reforçadas e
abertura de 220º para facilitar na manutenção dos equipamentos.

• Suporta até 1000 kg distribuídos.
• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.
Consulte opções de portas na página 19.

ALTURA
UNIDADE
(U)*

PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

1601

1760

1778

1936

1867

2025

1956

2114

570 X (610)

670 X (710)

770 X (810)

870 X (910)

970 X (1010)

1070 X (1110) 1170 X (1210) 1270 X (1310)
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LINHA
RACKS 19”

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

MINI RACK

Ideal para acomodação de pequenos equipamentos,
Patch Panels, Switches, equipamentos de CFTV e
eletrônicos em geral.
O Mini Rack 19” polegadas da Racktron é fabricado
com chapas de aço carbono de 0,90mm de espessura
e estrutura monobloco soldada, o que garante maior
estabilidade e segurança.
Possui abertura para passagem de cabos na base
superior e inferior e furação para ﬁxação na parede.
Acompanha plano móvel frontal e traseiro.
O acabamento é feito em pintura pó eletrostática de
alta resistência.

• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

PROFUNDIDADE INTERNA X
(PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm

ALTURA
UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

179

228

267

317

356

406

534

584

370 X (410)

470 X (510)

570 X (610)
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LINHA
RACKS 19”

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK INDUSTRIAL

Ideal para acomodação de equipamentos eletrônicos em ambientes
agressivos.
O Rack Industrial 19” polegadas da Racktron é fabricado com
chapas de aço carbono de 1,5mm de espessura e estrutura
monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e segurança.
O acabamento é feito em pintura pó eletrostática de alta
resistência.
As portas, fechamentos e gaveta, possuem vedação com borracha.
As entradas e saídas de ar têm ﬁltros contra pó.
Esse modelo possui espaço superior para monitor, espaço central
para teclado e mouse e espaço inferior para CPU e impressora.
Possui grau de proteção IP54, o que signiﬁca uma proteção contra
poeira e contra jorro de água.

• Suporta até 1000 kg distribuídos.
• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

PROFUNDIDADE INTERNA X
(PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm

ALTURA
UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

570 X (610)

670 X (710)

770 X (810)

GRAU DE PROTEÇÃO

IP54

PROJEÇÕES
DE ÁGUA

POEIRA
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LINHA
RACKS 19”

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK TORRE

Ideal para organização de equipamentos eletrônicos em
ambiente não agressivo com pouco espaço ou para
cabeamento estruturado.
O Rack Torre 19” polegadas da Racktron é fabricado com
chapas de aço carbono de 2,0mm de espessura.
Sua estrutura é composta por duas colunas e base reforçada
com furação no solo.
Acompanha, na parte superior, passagem de cabos e nas
laterais, organizadores de cabos com 120mm de largura.

• Suporta até 1000 kg distribuídos.
• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

ALTURA
UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

ALTURA
EXTERNA
(E)

UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)
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LINHA
RACKS 19”

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK TORRE ALTA DENSIDADE

Ideal para organização de equipamentos eletrônicos em ambiente não
agressivo com pouco espaço ou para cabeamento estruturado.
O Rack Torre 19” polegadas da Racktron é fabricado com chapas de aço
carbono de 2,0mm de espessura.
Sua estrutura é composta por duas colunas e base reforçada com furação
no solo. Possui abertura para passagem de cabos nas colunas laterais, na
base e no teto. Acompanha, na parte superior, passagem de cabos e nas
laterais, organizadores de cabos com 120mm de largura.

• Suporta até 1000 kg distribuídos.
• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

ALTURA
UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)
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LINHA
RACKS 19”

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK TV

Ideal para centrais de emissoras e estúdios de TV,
acomoda transmissores e equipamentos
eletrônicos em geral.
O Rack Broadcast 19” polegadas da Racktron é
fabricado com chapas de aço carbono de 1,5mm
de espessura e estrutura monobloco soldada, o
que garante maior estabilidade e segurança.
O acabamento é feito em pintura pó eletrostática
de alta resistência.

• Suporta até 1000 kg distribuídos.
• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm

ALTURA
UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

570 X (610)

670 X (710)

770 X (810)

870 X (910)

970 X (1010)

1070 X (1110) 1170 X (1210) 1270 X (1310)
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LINHA
RACKS 19”

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK ECOLINE

Ideal para acomodação de servidores leves, organização de
Patch Panels, Switches e eletrônicos em geral.
O Rack Ecoline 19” polegadas da Racktron é fabricado com
chapas de aço carbono de 1,2mm de espessura e estrutura
monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e
segurança. Os fechamentos laterais e traseiros são fabricados
com chapas de aço de 0,9 mm de fácil retirada, com sistema de
fechos. Contém todos os acessórios necessários para permitir a
montagem de equipamentos de 19”, como quatro perﬁs móveis
na profundidade para ajuste e longarinas laterais perfuradas.
As portas com vidro temperado possuem fecho, dobradiças
reforçadas e abertura de 220º para facilitar na manutenção dos
equipamentos. A base e o teto possuem abertura para
passagem de cabos. O Rack possui pés niveladores do tipo
reguláveis na base. O acabamento é feito em pintura em pó
eletrostática de alta resistência.

• Suporta até 600 kg distribuídos.
• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

PROFUNDIDADE INTERNA X
(PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm

ALTURA
UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

570 X (610)

670 X (710)

770 X (810)
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LINHA
OUTDOOR

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK OUTDOOR DE PISO

Ideal para abrigar equipamentos eletrônicos em
áreas externas.
O Rack Outdoor da Racktron possui largura interna
de 19” polegadas e é fabricado com chapas de aço
carbono de 1,2mm de espessura e estrutura
monobloco soldada, o que garante maior
estabilidade e segurança.
Possui grau de proteção IP65, o que signiﬁca uma
proteção contra chuva, vento e poeira.
Seu teto é sobreposto, tem entradas de ar com
ﬁltro contra poeira e forração térmica interna.
Esse modelo inclui porta com chaves e suporte para
cadeado, bem como base soleira antifurto, o que
garante maior segurança dos seus equipamentos.
O acabamento é feito em pintura em pó
eletrostática de alta resistência.

9

• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

PROFUNDIDADE INTERNA X
(PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm

ALTURA
UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

470 X (677)

570 X (777)

670 X (877)
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LINHA
OUTDOOR

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK OUTDOOR DE POSTE
Ideal para abrigar equipamentos eletrônicos em áreas externas.
O Rack Outdoor da Racktron possui largura interna de 19”
polegadas e é fabricado com chapas de aço carbono de 1,2mm
de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante
maior estabilidade e segurança.
Possui grau de proteção IP65, o que signiﬁca uma proteção
contra chuva, vento e poeira.
Seu teto é sobreposto, tem entradas de ar com ﬁltro contra
poeira e forração térmica interna.
Esse modelo inclui porta com chaves e suporte para cadeado,
bem como base soleira antifurto, o que garante maior
segurança dos seus equipamentos.
O acabamento é feito em pintura em pó eletrostática de alta
resistência.

• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

PROFUNDIDADE INTERNA X
(PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm

ALTURA
UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

370 X (577)

470 X (677)

570 X (777)
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LINHA
OUTDOOR

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

RACK SHELTER TELECOM
Rack fechado para uso externo, fabricado em alumínio,
podendo ser fabricado também em aço carbono ou inox.
Ideal para acomodação de servidores leves e pesados,
organização de Patch Panels, Switches e eletrônicos em geral.
Esse modelo possui parede dupla com isolamento térmico,
porta frontal e traseira com chaves, fechamentos laterais
removíveis, plano duplo de ﬁxação 19” EAI3120D ajustáveis
na profundidade. É protegido com blindagem eletromagnética,
sistema antifurto e base soleira e demais componentes de
fechamento parafusados por dentro do gabinete.
O acabamento é feito em pintura pó eletrostática de alta
resistência. Esse modelo possui ﬁltro de ar plissado e exaustor
radial de alta vazão.
Opção de ventilação forçada ou refrigeração. Permite a
escolha de várias potências para o condicionador de ar.

• Suporta até 1000 kg distribuídos.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

PROFUNDIDADE INTERNA X
(PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm

ALTURA
UNIDADE
(U)*

INTERNA
(I)

EXTERNA
(E)

570 X (610)

670 X (710)

770 X (810)

GRAU DE PROTEÇÃO

IP65

GRAU DE PROTEÇÃO

JATOS D’ÁGUA

TOTALMENTE
PROTEGIDO
CONTRA POEIRA

IK10

IMPACTO
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LINHA
GABINETE
DE RECARGA

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

GABINETE DE RECARGA PARA NOTEBOOKS
O Gabinete de Recarga é ideal para ambientes escolares e
empresariais, soluciona necessidades especíﬁcas como: recarga,
armazenamento, segurança e transportes de notebooks. Esse modelo
conta com um moderno e seguro sistema eletrônico de
gerenciamento que permite a recarga de todos os equipamentos de
forma correta, sem sobrecarregar o sistema elétrico local. Além de
proporcionar segurança no manuseio, o usuário consegue visualizar
através do painel externo quais os notebooks que já foram
carregados e quais ainda faltam. O gabinete ainda conta com suporte
para instalação de equipamento de conectividade WI-FI. É fabricado
em chapa de aço carbono e pintura pó eletrostática, possui bandejas
internas para acomodação dos equipamentos e rodízios especiais de
baixo ruído com freio. Possui dispositivo para proteção do usuário
contra choques elétricos, curto-circuito e sobrecargas. Distribuição
de energia para todos os equipamentos. Para não superaquecer os
equipamentos, esse modelo tem ventiladores internos, bem como
uma forração externa antiderrapante no teto e calha de tomada.

Capacidade de armazenamento:
Notebooks até 15,6" .

770 X (810)

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

LINHA
GABINETE
DE RECARGA

PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

GABINETE DE RECARGA PARA TABLETS
O Gabinete de Recarga é ideal para ambientes escolares e
armazenamento, segurança e transportes de tablets. Esse modelo
conta com um moderno e seguro sistema eletrônico que permite a
recarga de todos os equipamentos de forma simultanea, sem
sobrecarregar o sistema elétrico local. Além de proporcionar
segurança no manuseio. O gabinete ainda conta com suporte para
instalação de equipamento de conectividade WI-FI. Conector
lateral tipo RJ45, para conexão a internet e redes Ethernet/LAN. É
fabricado em chapa de aço carbono e pintura pó eletrostática,
possui bandejas internas para acomodação dos equipamentos e
rodízios especiais de baixo ruído com freio. Possui dispositivo para
proteção do usuário contra choques elétricos, curto-circuito e
sobrecargas. Distribuição de energia para todos os equipamentos.
Para não superaquecer os equipamentos, esse modelo tem
ventiladores internos, bem como uma forração externa
antiderrapante no teto e calha de tomada.

Capacidade de armazenamento:
Tablets até 11,6" e 1 notebook.
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PRETO TEXTURIZADO

CINZA RAL 7035

BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

ACESSÓRIOS

PARA RACK 19”

CALHA DE TOMADAS - C13

CALHA DE TOMADA COM DISJUNTOR

CALHA DE TOMADA

• Possui opções com 4, 8 ou 12 tomadas que

• Possui opções com 4, 8 ou 12 tomadas com

• Possui opções com 4, 8 ou 12 tomadas.

podem ser de 10 ou 20 com disjuntor.

disjuntor.

• Capacidade de carga de 10A ou 20A.

• Capacidade de carga de 10A ou 20A.

• Capacidade de carga de 10A ou 20A.

• Chicote com 2,00 mts de comprimento.

• Padrão IEC-C13.

• Chicote com 2,00 metros de comprimento.

• Padrão NBR 14136.

• Chicote com 2,00 metros de comprimento.

• Padrão NBR 14136.

• Opcional: Padrão 19”.

• Opcional: Padrão 19”.

• Opcional: Padrão 19”.

BANDEJA CENTRALIZADA

BANDEJA EXTRAÍVEL

BANDEJA FIXA

• Bandeja com ﬁxação central,

• Bandeja deslizante com

• Fixada nos 4 perﬁs do Rack,

para Rack Torre.

sistema telescópico.

ideal para Rack Server.

BANDEJA FIXA FRONTAL 19"

RODÍZIOS

KIT PORCA GAIOLA

• Fixada somente na parte frontal do

• Com baixo ruído.

• Kit com 50 unidades.

rack, ideal para equipamentos leves.

16

ACESSÓRIOS
PARA RACK 19”

UNIDADE COM 2 VENTILADORES

UNIDADE COM 4 VENTILADORES

GAVETA 19"

• botão liga/desliga.

• botão liga/desliga.

• 4U de altura e 370mm de

• led indicador de ligado.

• led indicador de ligado.

profundidade.

• seletor de voltagem e fusível de proteção.

• seletor de voltagem e fusível de proteção.

• Acompanha fecho com chave e

• Voltagem 110/220V automático.

• voltagem 110/220V automático.

corrediças para ﬁxação.

• Consulte-nos para outras voltagens.

• Consulte-nos para outras voltagens.

ORGANIZADOR VERTICAL ABERTO

ORGANIZADOR LATERAL FECHADO

ORGANIZADOR HORIZONTAL 19"

• Organizador de cabos vertical, com

• Organizador de cabos vertical com tampa,

• Fixado no perﬁl do Rack 19" para

100mm de largura, instalado na lateral do

instalado na lateral do rack para

organização dos cabos.

rack para organização dos cabos.

organização dos cabos.
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CONSOLE KVT
Ideal para acoplamento em sistemas KVM, chaveamento de CPUs em Rack.
Gaveta KVT para Racks padrão 19" com sistema basculante, ajuste de inclinação de 0º a 90º graus
e corrediças telescópicas laterais.
Ocupa espaço interno de 1U de altura e 570mm de profundidade com ajuste para Rack até 1170.
Esse modelo acompanha teclado e mouse tipo Trackball óptico.

Teclado:
Marca: Genius
Modelo: LUXEMATE 100
Teclas de atalho: F1/F12
Comprimento do cabo teclado: 1,5 m
Medidas: 306 x 155 x20 mm
Monitor:
Tamanho da tela 18.5" Widescreen
Contraste 5.000.000:1
Tempo de Resposta < 8ms
Resolução Máxima 1366 x 768@60Hz Pixel
Ângulo de Visão H:170º / V:160º
Frequência Horizontal 30 ~ 61kHz
Frequência Vertical 56 ~ 75Hz
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PORTAS

PORTAS DE ACRÍLICO
• Acrílico temperado cristal ou fumê 3mm.
• Fecho escamoteável com chave.

PORTAS PERFURADAS
• Construída em aço de carbono 1,2 mm.
• Perfurada com vazão de 56% (furo redondo).
• Perfurada com vazão de 78% (furo sextavado).
• Fecho escamoteável com chave.

PORTAS DE VIDRO
• Vidro temperado cristal ou fumê 4mm.
• Fecho escamoteável com chave.

19

PARA
PROJETOS ESPECIAIS,

CONSULTE O NOSSO
DEPARTAMENTO DE VENDAS!

(

)

-

