
Sistema de Rack Otimizado 

DCF™ 
Uma Base Flexível para apoio           
à Infraestrutura



Suas redes de missão crítica estão transportando uma quantidade sempre crescente de 
voz, dados e vídeo através de uma massa crítica de VoIP, acesso em alta velocidade, 
aplicações wireless e uma crescente demanda de implementação de servidores blade.

O sistema de rack otimizado DCF da Vertiv™ integra o hardware computacional, as 
tecnologias de gerenciamento de energia e os periféricos do seu data center. Ele oferece 
projeto e flexibilidade superiores, permitindo desempenho ótimo do equipamento do 
data center e fácil instalação

Os Sistemas de Rack Otimizados DCF oferecem as seguintes vantagens:

Especificações – Rack DCF™

CÓDIGO DO PRODUTO U ALTURA MM (POL) LARGURA MM (POL) PROFUNDIDADE MM (POL)

F4611 24 1200 (47,2”) 600 (23,6”) 1100 (43,3”)

F2611 42 2000 (78,1”) 600 (23,6”) 1100 (43,3”)

F2612 42 2000 (78,1”) 600 (23,6”) 1200 (47,3”)

F2811 42 2000 (78,1”) 800 (31,4”) 1100 (43,3”)

F2812 42 2000 (78,1”) 800 (31,4”) 1200 (47,3”)

F8611 48 2250 (88,6”) 600 (23,6”) 1100 (43,3”)

F8612 48 2250 (88,6”) 600 (23,6”) 1200 (47,3”)

F8811 48 2250 (88,6”) 800 (31,4”) 1100 (43,3”)

F8812 48 2250 (88,6”) 800 (31,4”) 1200 (47,3”)

Um Sistema de Rack projetado para fazer frente aos desafios 
enfrentados pelo seu data center

Flexibilidade:

yy Disponível em nove tamanhos padrão, 
para atender às necessidades do site.

yy Compatível com rack PDUs Vertiv, 
UPS de rack Liebert®, confinamento 
de corredor e barramento modular 
Liebert MB™ — tudo de um só 
fornecedor.

yy Instalação de rack PDUs na fábrica, 
para implementação rápida.

yy Acessórios que dispensam 
ferramentas simplificam a 
administração de cabos, 
gerenciamento de fluxo de ar e 
montagem de componentes.

yy Capacidade de carga estática até 
3.000 libras / 1.363 kg.

yy Integração simples de equipamentos 
de energia, refrigeração e monitoração.

Maior Disponibilidade:

yy 75% de perfuração nas portas frontal e 

traseira proporciona máximo fluxo de 
ar para o equipamento interno.

yy Fácil acesso e gerenciamento do 
equipamento.

yy Fechaduras frontal e traseira para uma 
maior segurança.

yy Rápida implementação on-site.

O Mais Baixo Custo Total de 
Propriedade:

yy Instalação fácil economiza tempo e 
dinheiro: dobradiças de levantamento, 
dois painéis laterais, ajuste de trilhos 
de 19 polegadas, marcações de U nos 
trilhos de 19 polegadas, rodízios de 
perfil baixo, acessórios que dispensam 
o uso de ferramentas.

yy Excelente valor pelas características, 
durabilidade e preço.

yy Parte integral das soluções totais para 
data center da Vertiv economiza 
tempo e dinheiro na configuração e 
integração.

yy Porta frontal única perfurada, com 
fechadura.

yy Porta traseira dividida, com fechadura.

yy Painéis laterais divididos, com 
fechadura.

yy Teto para entrada de alta densidade 
de cabos (2500 cabos Cat 5).

yy Rodízios de perfil baixo e pés 
niveladores.

yy 2 conjuntos de trilhos EIA de 19 
polegadas.

yy 2 suportes para guia de cabos / PDU 
de altura total do rack.

yy Kit de Hardware (50 Porcas e 
Parafusos M6).

yy Suportes parafusáveis.

yy Chaves.

yy Ponto central de aterramento.

yy Acessórios que dispensam o uso de 
ferramentas (vendidos separadamente).

yy Acessório para interligação da Liebert 
MB (vendido separadamente).

yy Aprovação UL 2416.

Taxa de Perfuração das Portas: 75%

Material e Revestimento: Estrutura de 
aço soldado, pintura a pó na superfície do 
rack, preto RAL 7021.

Capacidade de Carga Estática: Até 
3.000 libras / 1.363 kg.

Conformidade com Padrões: 
equipamentos para montagem em rack (19 
polegadas), EIA310E.

Conformidade Ambiental: RoHS.

CARACTERÍSTICAS
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SISTEMA DE RACK OTIMIZADO DCFTM

DCF Rack 42UDCF Rack 24U



Aumente a Eficiência do Data Center com uma Base Sólida
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Rack com altura 
de 42U com 
rodízio de perfil 
baixo

Altura de 42U e 
rodízios de perfil 
baixo que permitem 
fácil acesso por uma 
porta padrão.

Alinhamento 
integrado dos 
trilhos de 19 
polegadas

Assegura o 
posicionamento 
correto dos trilhos 
de 19 polegadas 
sem necessidade 
de medir.

Administração de 
cabos sem 
ferramentas

A administração de 
cabos requer apenas 
inserir e girar os 
acessórios (vendidos 
separadamente) que 
dispensam o uso de 
ferramentas no trilho 
vertical de montagem 
de 19 polegadas.

Painéis laterais       
com trancas

Para instalação rápida e 
fácil, e segurança.

Construção de 
Aço soldado

Teto pronto para 
Cabeamento

Abertura removível para 
entrada de cabos — pronta 
para cabeamento frontal/
traseiro/lateral.

Capacidade para acomodar 
até 2.500 cabos Cat 5e.

75% de perfuração 
nas portas

Perfuração ideal nas 
portas permite maior 
fluxo de ar através do 
gabinete, reduzindo o 
acúmulo de calor.
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