12U väggmonterat serverrackskåp - 32 tum (81,2
cm) djupt - gångjärnsupphängning
Product ID: RK1232WALHM

Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med den här 12U-servern eller nätverksrackskåpet i
ett säkert skåp med bakre gångjärnsupphängd dörr för lätt åtkomst till utrustningen. Skåpet
har justerbart monteringsdjup från 7,6 till 81,2 cm för att garantera en säker förvaringslösning för din
väggmonterade utrustning.
För säker och stadig montering av tung utrustning har det här racket 4 stolpar med stöd för en
sammanlagd vikt av upp till 90 kg per U, mer än rack med bara 2 stolpar.

Spara plats i kontoret eller i serverrummet
Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i
klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en
stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.
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Enkel åtkomst av dina servrar och din nätverksutrustning.
Det väggmonterade skåpet är gångjärnsupphängt för att underlätta åtkomst till utrustning och kablar.
Genom att vända skåpet 180 grader vid installationen kan du ändra gångjärnets riktning så att skåpet
svänger ut från vänster eller höger efter behov.
12U-nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med
oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel
på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet.
För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det
enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller fästa dem på racket. Det
självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad
utrustning.

Skydda din utrustning
Serverhyllans hölje har en robust stålkonstruktion, med låsbara dörrar vid alla ingångar. Höljet är 81,2 cm
djupt för maximal kompatibilitet vid rackmontering av djupare utrustning.
Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur.
Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.
Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshål placerade 40 cm isär.
RK1232WALHM täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Väggmontera din server eller nätverksutrustning på väggen i
begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller
reparationscenter

•

Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack
i full storlek
Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob,
kabelgarderob, backoffice eller IDF

•

Features
•
•
•
•
•
•

Spara plats genom väggmontering av dina servrar eller
nätverksutrustning
Problemfri åtkomst med gångjärnsupphängt skåp.
Säkra din viktiga utrustning med ett låsbart skåp
Lätt installation av utrustningen med justerbara monteringsskenor
Passar för rackmonterad utrustning med djup på upp till 81,2 cm.
1U hylla och krok-och-ögla-kabelband medföljer

www.startech.com
1 800 265 1844

Hårdvara

Warranty

5 Years

Back Door Features

Säkert nyckellås

Bakre dörr

Stål

Främre dörr

Stålnät

Front Door Features

Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr

Hylltyp

4 stag

Industristandarder

EIA/ECA-310-E

Kylningsalternativ

Fyra valfria

Mounting Hole Types

Gängat hål

Mounting Rail Profile

L-Shape

Ramtyp

Inneslutet skåp

Side Panel Features

Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler

Sidopaneler

Stålnät

Specialfunktioner

Justerbara monteringsrännor
Inbyggd kabelhantering
Jordningsklack(ar)
Ships Fully Assembled
U-markeringar
Kan monteras på väggen

U-höjd

12U

Väggmonterbar

Ja

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)

198.9 lb [90 kg]

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.

Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar

Utseende

Färg

Svart

Inre bredd

23.4 in [595 mm]

Inre djup

33.4 in [84.8 cm]

Maximalt monteringsdjup

27.6 in [700 mm]

Minsta monteringsdjup

2.4 in [60 mm]

Produktbredd

24 in [610 mm]

Produkthöjd

25.2 in [640 mm]

Produktlängd

33.6 in [854 mm]
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Förpackning

Vad det är i lådan

Produktvikt

0.000

Fraktvikt (förpackning)

130.4 lb [59 kg]

Package Height

30.9 in [785 mm]

Package Length

25.2 in [640 mm]

Package Width

35 in [890 mm]

Platt paket (montering krävs)

Nej

Ingår i paketet

1 - väggmonteringsinfattning
1 - 1U hylla
1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning
50 - 12-24 korgmuttrar
50 - 12-24 skruvar
2 - dörrnycklar
2 - nycklar till sidopanel
1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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