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GP RacksGP RacksGP RacksGP Racks®®®® EasyFlex EasyFlex EasyFlex EasyFlex 

 
O modelo EasyFlex é indicado para armazenamento de qualquer tipo 

tipo de equipamento 19” os quais trazem consigo baixo volume de cabos para 
serem gerenciados. Este produto também foi projetado para atender projetos de 
CFTV que exigem acondicionamento adequado de NVRs, DVRs, storages, 
encoders, etc. 

 

Características construtivas 

 
� Medidas de montagem conforme IEC 297-3 e IEC 917. Largura 19" 

(482,6mm). 
� Estrutura obtida por um perfil tubular (fechado) em aço espessura 

1,5mm conformado em perfiladeira (perfilamento contínuo). 
Acabamento em KTL (pintura eletroforética catódica por imersão) 
camada de 25 á 30µ m mais pintura eletrostática pó, na cor preto. 

� Base soleira construída em aço espessura 1,5mm, acabamento com 
aberturas para entrada de cabos tipo Knockout e pé nivelador. 

� Teto fabricado em aço espessura 1,5mm, aberturas para instalação de 
até 4 ventiladores tipo Knockout e vedação em PU. 

� Porta frontal fabricada em aço espessura 1,5mm com visor em vidro 
temperado de 4mm, sistemas de dobradiças fixados do lado interno a 
porta, vedação em PU e fecho com chave. 

� Fechamentos laterais fabricados em aço espessura 1mm, sistema de 
fixação acessível externamente para fácil abertura, vedação em PU. 

� Tampa traseira fabricada em aço espessura 1mm, sistema de fixação 
acessível externamente para fácil abertura, ou fechamento com 
chave, vedação em PU. 

� Perfil 19 polegadas fabricado em aço pintado de 1,5mm e disponível 
no plano frontal e traseiro.  

� Todos os modelos possuem 2 réguas de finger com 1/3 da altura útil 
do rack. Exemplo: rack de 44U possui réguas de 15U. Os fingers 
confeccionados em ABS na cor preta para condução horizontal dos 
cabos com saída a cada 1U com superfície em contato com os cabos 
arredondados para evitar estrangulamento dos mesmos. 

� Identificação dos Us através de adesivos numerados. 

 
 

 

 

Especificações 

 
Modelos GP96108 GP96109 GP96110 GP96111 GP96112 GP96113 GP96114 GP96115 GP96116 GP96117 
Fornecimento 
padrão 

1 estrutura. 4 planos de fixação. 2 fechamentos Laterais. 1 fechamento traseiro. 
1 teto. 1 base soleira integrada. 4 pés niveladores.   

2 réguas de finger com 1/3 da altura útil do rack. Exemplo: rack de 44U possui réguas de 15U. 

Largura 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 800 mm 
Profundidade 600 mm 800 mm 600 mm 800 mm 600 mm 800 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 800 mm 
Altura externa 1150 mm 1150 mm 1700 mm 1700 mm 1875 mm 1875 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 2050 mm 
Altura útil 24U 24U 36U 36U 40U 40U 44U 44U 44U 44U 
Porta frontal Vidro temperado 
Porta traseira Tampa traseira 
Cargas 
admissíveis 

300 kg para versão estacionária com pés niveladores ou base soleira. 
150 kg para versão móvel. 
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Conheça em detalhes 

 

                    
 

 
 

Todos os modelos possuem 2 
réguas de finger com 1/3 da 
altura útil do rack. Exemplo: rack 
de 44U possui réguas de 15U. 

 

Sistemas de dobradiças das 
portas fixados do lado interno a 
porta, vedação PU. 

 
 

Vista interna da base soleira. 

 
 

Gabarito para fixação de barra de 
cobre para aterramento. 

 
 

Base soleira construída em aço 
espessura 1,5mm, acabamento 
com aberturas para entrada de 
cabos tipo Knockout e pé 
nivelador. 
 

 

Base soleira construída em aço 
espessura 1,5mm, acabamento 
com aberturas para entrada de 
cabos tipo Knockout e pé 
nivelador. 
 

 
 

Teto fabricado em aço espessura 
1,5mm, aberturas para instalação 
de até 4 ventiladores tipo 
Knockout e vedação em PU. 

 
 

Vista interna do teto dos GP 
Racks EasyFlex. 

 

Informações para pedidos 

 

Cód. Policom Descrição Cód. Fabricante 

96108 GP RACK EASYFLEX 24UX600LX600P   PT GP96108 

96109 GP RACK EASYFLEX 24UX600LX800P   PT GP96109 

96110 GP RACK EASYFLEX 36UX600LX600P   PT GP96110 

96111 GP RACK EASYFLEX 36UX600LX800P   PT GP96111 

96112 GP RACK EASYFLEX 40UX600LX600P   PT GP96112 

96113 GP RACK EASYFLEX 40UX600LX800P   PT GP96113 

96114 GP RACK EASYFLEX 44UX600LX600P   PT GP96114 

96115 GP RACK EASYFLEX 44UX600LX800P   PT GP96115 

96116 GP RACK EASYFLEX 44UX600LX1000P  PT GP96116 

96117 GP RACK EASYFLEX 44UX800LX800P   PT GP96117 

96137 GP RACK EASYFLEX 24UX600LX1000P  PT GP96137 

96138 GP RACK EASYFLEX 36UX600LX1000P  PT GP96138 

96139 GP RACK EASYFLEX 40UX600LX1000P  PT GP96139 
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Dimensionais 

 

 
 

 

 


