
Wand monteerbaar rack voor 12"/30 cm
apparatuur - wandkast - massief staal - 8U
Product ID: WALLMOUNT8

Deze rack wandsteun biedt 8U ruimte voor het monteren van minder diepe, in een rack monteerbare
apparatuur tot 14" diep, zoals patchpanelen of netwerkschakelaars.

Vergroot de efficiency en toegankelijkheid in uw werkomgeving

Het 8U rack optimaliseert uw werkruimte door uw minder diepe apparatuur efficiënt aan de wand te
monteren in plaats van bureauruimte of andere oppervlakken in beslag te nemen. Het is de perfecte
oplossing voor uw kleine kantoorruimte, thuiskantoor of waar ruimte beperkt is of voor uw serverruimte,
omdat het geen vloerruimte in beslag neemt. 
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Zorg voor een veilige en probleemloze installatie

Het wand rack is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw
cruciale apparatuur.  En omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten van het rack 40 cm (16
inch) is, zijn ze bij uitstek geschikt voor gipsplaatwanden voor een eenvoudige en veilige bevestiging aan
de wandbalken. 

Het rack is ook voorzien van een toegangspaneel aan de achterkant, waardoor u gemakkelijk toegang
hebt voor kabels in het rack.

Bij de rack steun worden kooimoeren en schroeven geleverd, zodat u geen aparte montagemiddelen hoeft
te kopen.

Als u op zoek bent naar een minder diepe montageoplossing met minder of meer rack units, biedt
StarTech.com ook een 6U wandmontagesteun en een 12U wandmontagesteun.

De WALLMOUNT8 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Monteer tot 14" diepe apparatuur aan uw wand
• Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast,

bedradingskast, back office of IDF
• Bespaar ruimte in uw kleine kantoorruimte, thuiskantoor of

serverruimte door apparatuur aan de wand te monteren in plaats van
vloerruimte in beslag te nemen

Eigenschappen

• Verbeter de efficiency in uw kantoor of serverruimte door minder
diepe apparatuur aan de wand te monteren

• Stevige installatie van cruciale apparatuur dankzij robuust stalen
design

• Probleemloze installatie met wandmontagegaten op een onderlinge
afstand van 40,64 cm (16 inch), voor het werken met
gipsplaatprofielen

• Inclusief kooimoeren en schroeven
• Aan de achterkant toegankelijk paneel (voor kabelbeheer)
• 8U wandmontage design
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Warranty Lifetime

Hardware Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Rack type Met 2 stijlen

Speciale functies Volledig gemonteerd geleverd

wandmonteerbaar

Type frame Open Frame

U-hoogte 8U

Wandmonteerbaar Ja

Prestaties Weight Capacity 36.3 kg [80.2 lb]

Fysieke
eigenschappen

Construction Material Staal

Kleur Zwart

Product
Measurements

Breedte product 50 cm [19.7 in]

Gewicht product 5.7 kg [12.5 lb]

Hoogte product 36.2 cm [14.3 in]

Lengte product 34.9 cm [13.7 in]

Maximale montagediepte 30.5 cm [12 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 39.2 cm [15.4 in]

Package Length 52.2 cm [20.6 in]

Package Width 38.2 cm [15 in]

Plat verpakt (montage vereist) Nee

Verzendgewicht (verpakt) 7.5 kg [16.7 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - wandmontagesteun

24 - M5 kooimoeren

24 - M5 schroeven

1 - M6 K-moer

6 - houtschroeven

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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