
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale
Wandmontage
Product ID: RK219WALLV

Het RK219WALLV 2U 19 inch Serverrack voor verticale wandmontage biedt een veelzijdige
opslagoplossing waarmee u rackapparatuur (netwerkapparaten, stekkerdozen, patchpanelen) verticaal
kunt monteren (plat tegen de wand) om ruimte te besparen. Dit TAA-conform product voldoet aan de
eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA
Schedule mogelijk maakt.

De 2U-beugel kan ook horizontaal onder een bureau worden gemonteerd voor een gemakkelijke toegang
tot apparatuur direct vanaf uw werkplek. De montagebeugel is perfect voor kleine en thuiskantoren, is
robuust uitgevoerd in staal naar de EIA-310-normen voor 19”-racks en bespaart ruimte in omgevingen
waar geen plaats is voor standaard serverracks. Het is geschikt voor montage aan vrijwel elke
wand/plafond (zoals gipsplaat) en de bevestigingsopeningen liggen precies 16 inch (40,6 cm) uit elkaar.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Meer opslagruimte nodig? StarTech.com levert ook een 3U en 4U 19” beugel voor wandmontage.

www.startech.com/nl
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Installeer netwerk- en telecommunicatie-apparatuur vlak tegen de
wand

• Monteer KVM-switches of werkstations onder een bureau of
werkbank om ruimte te besparen

• Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven

Eigenschappen

• Vervaardigd naar EIA-310-normen voor 19"-racks
• Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
• Compatibel met de meeste 19”-rackapparatuur
• Wordt volledig voorgemonteerd geleverd met schroeven en moeren

voor het plaatsen van apparatuur
• Wandbevestigingsopeningen liggen 16” (40,6 cm) uit elkaar voor een

goede stabiliteit
• Apparatuur kan verticaal aan de wand worden gemonteerd of

horizontaal onder een bureau
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Warranty Lifetime

Hardware Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Montagerailprofiel L-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 2U

Wandmonteerbaar Ja

Prestaties Weight Capacity 56.7 kg [125.3 lb]

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Wordt geleverd met 40mm schroeven voor montage op
hout, maar voor een ander ondergrond is extra
bevestigingsmateriaal vereist.

Fysieke
eigenschappen

Construction Material Staal

Kleur Zwart

Product
Measurements

Breedte product 50.4 cm [19.8 in]

Gewicht product 748.7 g [26.4 oz]

Hoogte product 10.5 cm [4.1 in]

Lengte product 15.1 cm [5.9 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 11.6 cm [4.6 in]

Package Length 53.3 cm [21 in]

Package Width 16.8 cm [6.6 in]

Plat verpakt (montage vereist) Nee

Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.7 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Serverrack/beugel voor verticaal wandmontage

8 - M5 kooimoeren

8 - M5 schroeven

6 - houtschroeven

1 - Handleiding

Type behuizing Staal

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