
12U 22 tum djupt svängbart serverrack med öppna ramar för väggmontering

Produkt ID: RK1219WALLOH

Med RK1219WALLOH 12U 22 tum djupt svängbart serverrack med öppna ramar kan du väggmontera 
(19 tum breda) servrar samt A/V- eller nätverksutrustning. Racket har en svängbar design som gör 
att hela ramen kan öppnas vilket gör det lätt att installera och underhålla din utrustning.

12U rack för väggmontering har fyra stag som ger extra stöd åt din utrustning och kan bära upp 
maximalt 63 kg. Det svängbara racket med öppna ramar för väggmontering är tillverkat i 
högkvalitativt kallvalsat stål av SPCC kommersiell kvalitet för styrka och hållbarhet, ger maximalt 
luftflöde och levereras komplett med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för montering vilket 
tar bort utgifterna för att köpa dem separat.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Perfekt för att installera nätverksswitchar så att de inte är i vägen eller på väggen på 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-/videosändnings- eller distribueringskomponenter

Funktioner

• 12U svängbart väggmonterat rack

• Svängbar design ger enkel åtkomst till bakpaneler

• TAA compliant for GSA Schedule purchases

• Öppen ramdesign ger extra luftflöde

• Alla nödvändiga skruvar/muttrar för att montera rackutrustningen medföljer i paketet

• Design med fyra stag ger extra stabilitet

• Kraftig SPCC kallvalsad stålkonstruktion

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 12U

Specialfunktioner Ships Fully Assembled

Kan monteras på väggen

Profil monteringsskenor L-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 139.7 lb [63.4 kg]

Utseende

Färg Svart



Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 23.6 in [60.0 cm]

Produktbredd 21.9 in [55.6 cm]

Produkthöjd 25.5 in [64.7 cm]

Produktvikt 38.9 lb [17.6 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

19.8 in [50.2 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 26.0 in [66.0 cm]

Package Width 25.0 in [63.5 cm]

Package Height 28.3 in [71.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 45.6 lb [20.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Svängbart väggmonterat rack

48 - #10-32 UNF-panelskruvar

48 - #10-32 UNF-korgmuttrar

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


