
6U väggmonterat rack - Öppen ram - 45,7 cm djup
Product ID: RK619WALLO

Detta väggmonterade 6u-rack ger 6U-förvaring, så att du kan spara utrymme och hålla ordning.
Utrustningsracket på 19 tum tål upp till 80 kg belastning. 

Enkel och problemfri installation 

Det väggmonterade racket med öppen ram är 45,7 cm djupt, så det är perfekt för mindre utrymmen.
Racket är lättmonterat och har monteringshål med 40,6 cm mellanrum för att passa i stort sett alla
väggar med standardreglar.  

Frigör utrymme 

Du kan montera det väggmonterade racket med öppen ram där utrymmet är begränsat, som på en
serverrumsvägg, på kontoret eller över en dörröppning, för att frigöra arbetsyta och få bättre åtkomst till
din utrustning. 
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Håll din utrustning sval och lättåtkomlig 

Tack vare den öppna ramen förser det lilla väggmonterade nätverksracket utrustningen med passiv
kylning. Dessutom ger den öppna ramen snabb åtkomst och enkel konfigurering av din utrustning för
maximal produktivitet. 

Valet från IT-proffs sedan 1985    

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till
IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar
direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning. 

RJ619WALLO täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Perfekt för att installera nätverksswitchar där de inte är i vägen och
högt uppe på väggen i ett filialkontor, i en lagerbyggnad eller på en
stormarknad

• Perfekt för små till medelstora företag som behöver små
racklösningar på olika ställen inom organisationen

• Montera ljud-/videokomponenter för sändning och distribution

Funktioner

• Väggfästen ska monteras 16 tums ifrån varandra, från mitt till mitt,
på standardbultar

• Enkel robust design för kostnadseffektiv implementering
• Paketet inkluderar nödvändig hårdvara för montering av utrustningen
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Warranty Lifetime

Hårdvara Hylltyp 2 stag

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Profil monteringsskenor G-Shape

Ramtyp Öppen ram

Specialfunktioner Enkel montering

Kan monteras på väggen

U-höjd 6U

Väggmonterbar Ja

Prestanda Weight Capacity 80 kg [176.8 lb]

Utseende Construction Material Stål

Färg Svart

Product
Measurements

Maximalt monteringsdjup 457.2 mm [18 in]

Produktbredd 555.000

Produkthöjd 407.000

Produktlängd 45.7 cm [18 in]

Produktvikt 10500.000

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 10700.000

Package Height 475.000

Package Length 525.000

Package Width 620.000

Platt paket (montering krävs) Nej

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Rack

24 - M6 skruv

24 - M6 korgmuttrar

1 - Rulle med 3 m svart kardborrband

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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