
Prateleira de armário rack para servidor de
montagem em parede 12U - Até 43,1 cm de
profundidade - Caixa articulada
Product ID: RK12WALHM

Este servidor ou prateleira de armário rack de rede 12U permite-lhe montar o seu equipamento
compatível com EIA-310 à parede, numa caixa protegida que tenha uma porta traseira articulada para
fácil acesso ao seu equipamento. A caixa possui uma profundidade de montagem ajustável de 3 a 43,1
cm para oferecer uma solução de armazenamento robusta para o seu equipamento de montagem em
armário rack.

Para oferecer uma estabilidade segura para o seu equipamento mais pesado, este armário rack oferece
montagem de 4 colunas, suportando uma maior capacidade de peso por U do que armários rack de 2
colunas e suportando uma capacidade de carga total até 90 kg.
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Poupe espaço no seu escritório ou sala de servidor

Poupe espaço de área útil valioso montando a caixa na parede. O design de montagem em parede torna
esta caixa na solução ideal para otimizar o armazenamento do equipamento na sua sala de aula, loja a
retalho, sala de servidor ou escritório. Este armário rack também inclui uma prateleira 1U que lhe oferece
uma superfície estável para colocar o equipamento que não é montável em armário rack ou guardar as
suas ferramentas.

Aceda facilmente aos seus servidores e equipamento de rede

O armário rack de rede com montagem em parede facilita o acesso ao seu equipamento e cablagem, com
uma traseira articulada que oscila a caixa para fora da parede. Ao virar a caixa 180 graus durante a
instalação, pode inverter a direção da articulação de forma a que a caixa possa oscilar aberta da esquerda
ou da direita, dependendo da sua preferência.

A prateleira de rede 12U possui uma porta frontal amovível e reversível e painéis laterais amovíveis, cada
um com mecanismos de remoção rápida, de forma a poder aceder facilmente ao seu equipamento. Além
disso, cada porta e painel neste armário rack possui um bloqueio independente, garantindo que o seu
equipamento fica protegido.

Para uma gestão de cabos mais cómoda, o armário rack inclui um rolo de 3 metros de braçadeira de
cabos com tiras de fixação que torna fácil manter os seus cabos ordenados e cuidados agrupando-os
juntamente ou agrupando-os ao armário rack. O tecido antiaderente pode ser cortado em qualquer
tamanho, permitindo uma solução envolvente para os cabos de qualquer equipamento de montagem em
armário rack.

Proteja em segurança o seu equipamento

Este armário rack para servidor possui construção em aço resistente, com portas bloqueáveis em todas as
entradas. Para uma instalação de equipamento mais cómoda, os trilhos de montagem no armário rack
podem ser ligados para usar com orifícios quadrados e porcas gaiola ou trilhos roscados.

Para garantir que o seu equipamento está a funcionar a uma ótima temperatura, o armário rack/prateleira
para servidor promove um arrefecimento passivo. Possui portas de rede e painéis superiores e inferiores
ventilados para um máximo fluxo de ar.

Para uma montagem simples e resistente, os orifícios de montagem do armário rack são posicionados 40
cm entre si, de forma a poder fixá-lo de forma segura a uma parede usando suportes de parede.

O RK12WALHM é suportado pela garantia de 5 anos e assistência técnica gratuita e vitalícia da
StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Monte o seu servidor ou equipamento de rede em parede nivelados
contra a parede, em áreas com espaço limitado, como vitrinas ou
centros de reparação tecnológicos.

• Instale no armário rack no ambiente do seu pequeno escritório onde
não pode adaptar um armário rack completo

• Organize cabos ou equipamento no seu armário de rede, armários de
cablagem, área administrativa ou IDF

Features

• Poupe espaço montando os seus servidores ou equipamento de rede
em parede

• Vem totalmente montada e inclui uma prateleira 1U e uma
braçadeira de cabos com tiras de fixação de 3 metros

• Acesso mais cómodo com uma prateleira articulada
• Instale facilmente o seu equipamento com trilhos de montagem

ajustáveis
• Proteja o seu equipamento de missão crítica com uma caixa

bloqueada
• Maximize a compatibilidade fazendo a comutação dos trilhos de

montagem entre orifícios de porcas gaiola ou orifícios roscados 12-24
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Warranty 5 Years

Hardware Additional Required Tools Phillips Screwdriver

Adjustable Mounting Rails Sim

Altura em unidades U 12U

De Montagem na Parede Sim

Fechadura Sim

Front Door Reversible and/or
Removable

Amovível

Reversible

Ladder Type L-Shape

Mounting Holes Square

Normas da Indústria EIA-310-D

Number and Type of Included Cage
Nuts

50 - 12-24

Rack Type 4-Post

Rodízios Não

Side Panel(s) Key Lock Sim

Side Panels Reversible and/or
Removable

Reversible

Amovível

Style Wall-Mount

Tipo de Estrutura Caixa fechada

Tipo de Painel Lateral Rede de aço

Tipo de Porta Posterior Rede de aço

Aço Maciço

Tools Included Não

U Markings Sim

Ventoinha(s) Opcional

Ventoinhas 4 - 120 mm

Desempenho Weight Capacity (Stationary) 198.9 lb [90 kg]

Notas/Requisitos
Especiais

Nota Inclui CABSHELFV1U e 2 pares de chaves

Características
Físicas

Altura do Produto 25.1 in [637 mm]
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Altura Interna 21 in [534 mm]

Comprimento do Produto 21.7 in [550 mm]

Cor Preto

Espessura do/da Alojamento/Caixa 0.1 in [2 mm]

Largura do Produto 24 in [610 mm]

Largura Interna 23.4 in [595 mm]

Número Máximo de Níveis de
Montagem

16.1 in [410 mm]

Profundidade Interna 21.5 in [54.5 cm]

Profundidade Mínima de Montagem 2.4 in [60 mm]

Tipo de Alojamento/Caixa Aço

Informações para
Embalagem

Embalagem Plana (Precisa de
Montagem)

Não

Peso de Transporte (Embalagem) 72.2 lb [32.7 kg]

Conteúdo da Caixa Incluído na Embalagem 1 - caixa de montagem em parede

1 - prateleira 1U

1 - rolo de fecho de cabos com tiras de fixação

48 - porcas gaiola 12-24

48 - parafusos 12-24

2 - porta-chaves

2 - chaves de painel laterais

1 - Manual de Instruções

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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