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Painel de fechamento ToolLess

O painel de fechamento ToolLess foi projetado com foco em design, praticidade e eficiência. Construído em
ABS na cor preta, este painel chega a ser 2,5x mais leve que os modelos similares em aço encontrados no mercado
brasileiro. Encaixa-se em qualquer rack 19” e dispensa o uso de porca gaiola, mas caso esta esteja instalada, não é
necessário remove-la, o que mostra a praticidade deste produto.
Além de ser compatível com qualquer rack 19”, o painel de fechamento ToolLess também é compatível com
racks de porca gaiola embutida ou rosca direta no perfil padrão métrico, sendo o painel de fechamento mais completo
do mercado.
Este produto é um importante aliado no gerenciamento térmico de corredores frios e quentes dentro do data
center, pois permite com muita praticidade, eliminar os espaços vagos nos perfis 19” dos racks.

Você usa painel de fechamento metálico? Você gostaria de economia e acabamento perfeito?
Além de eliminar o custo e tempo de instalação de porcas gaiola e parafusos, o painel de fechamento
ToolLess é mais leve que painéis metálicos gerando uma enorme economia de tempo de instalação, portanto
economizando também no custo de instalação. Confira os números:

Quant.
5.000
20.000

PAINEL EM AÇO
Acabamento normal
Descrição
Painel cego 1U em aço
Porcas e parafusos

Medidas
1.500 kg
600 kg

1 homem levará 1,45 minutos para instalar um painel
em aço.
Tempo total para 5.000 painéis: 120 horas

Quant.
5.000
0

PAINEL EM ABS GERP SOLUTION
Acabamento fino
Descrição
Medidas
Painel ABS GERP Solution
460 kg
ToolLess, dispensa porca e
0 kg
parafuso

1 homem levará apenas 20 segundos para instalar um
painel em ABS.
Tempo total para 5.000 painéis: 17 horas
REDUÇÃO DE 85% NO TEMPO
TOTAL DE INSTALAÇÃO

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Principais características










Disponível em 1U;
Visual moderno;
Sistema ToolLess: não precisa de porca gaiola e parafuso;
ABS 2,5x mais leve que concorrentes em aço do mercado;
Peso: 93 g;
Encaixa em qualquer rack 19”;
Não precisa retirar porca gaiola já instalada;
Compatível com racks de porca gaiola embutida;
Compatível com racks de rosca direta no perfil padrão métrico.

Informações para pedido
Cód. Policom
85121

Descrição
PAINEL DE FECHAM. 1U ABS TOOLESS

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Cód. Fabricante
TOOLLESS 1U
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