
12U 19" Wandmonteerbaar Rack - Verstelbare Diepte 30-50cm (12-20") - 2 Post Open 
Frame Rack voor Switch/Data/AV/IT/Communicatie Apparatuur met Kooimoeren & 
Schroeven

Productcode: RK12WALLOA

Dit open-frame wandmonteerbaar server rack biedt 12U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en 
georganiseerd kunt blijven. Het apparatuur rack heeft een verstelbare diepte en is geschikt voor een 
gewicht tot 90 kg.

Met de instelbare diepte tot maar liefst 30,4 cm is dit netwerk rack perfect voor kleinere ruimtes. Het 
kan eenvoudig in elkaar worden gezet en, omdat de montagegaten 30,4 en 40,6 cm van elkaar zijn 
aangebracht, is het geschikt voor montage op bijna elke wand, in overeenstemming met 
Noord-Amerikaanse standaard afstanden voor wandsteunbalken. Het wandmonteerbare rack wordt in 
een plat pakket geleverd, waardoor het gemakkelijk kan worden getransporteerd en u verzendkosten 
bespaart.

Het open-frame rack kan tussen 30,4 en 50,8 cm worden ingesteld voor grotere data-, netwerk- en 
telecommunicatieapparatuur. De meer dan gemiddelde diepte biedt u ook de optie om schappen en 
andere accessoires te monteren.

Bij beperkte ruimte kunt u het open-frame rack aan een muur in de serverruimte, in een kantoor of 
boven een deur monteren, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur 
gemakkelijk toegankelijk is.

Het open-frame design van het rack zorgt voor passieve koeling van uw rackgemonteerde apparatuur. 
Bovendien biedt het open frame eenvoudig toegang tot uw apparatuur en vergemakkelijkt de 
configuratie van de gemonteerde apparaten, waardoor u tijd bespaart.

De RK12WALLOA wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de 
muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.

• Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

• Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over 
de organisatie

Eigenschappen

• DUURZAAM EN VERSTELBAAR: Dit verstelbaar 12U 19 inch open frame wandmonteerbaar netwerk 
rack met 30-50 cm montagediepte is EIA/ECA-310 compatibel en ondersteunt de meeste netwerk 
switches zoals Cisco 2960

• STERK: Dit sterke open frame rack met 2 stijlen zorgt voor een onbelemmerde luchtstroom, is 
eenvoudig te installeren dankzij het duurzame design gemaakt van SPCC koudgewalst staal en 
geschikt voor apparatuur met een maximumgewicht van 90 kg

• GECERTIFICEERDE VERPAKKING: Het rack wordt plat geleverd in een ISTA-6 gecertificeerde 
verpakking zodat u het volledig en onbeschadigd ontvangt, inclusief uitgebreide montage-instructies

• MEEGELEVERDE ACCESSOIRES: Bij dit wandmonteerbare rack voor server ruimtes / 
computer-/communicatie/AV-/IT-apparatuur wordt een complete set schroeven en kooimoeren 
geleverd om al uw apparatuur veilig in het rack te bevestigen

• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; dit verstelbaar 
wandmonteerbaar rack met 2 stijlen heeft 5 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 
meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame



U-hoogte 12U

Speciale functies Verstelbare montagerails

Eenvoudig monteerbaar

U-markeringen

wandmonteerbaar

Montagerailprofiel L-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Type behuizing Staal

Lengte product 20.1 in [51.0 cm]

Breedte product 19.8 in [50.3 cm]

Hoogte product 25.2 in [64.0 cm]

Gewicht product 32.2 lb [14.6 kg]

Maximale 
montagediepte

19.9 in [50.5 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Ja

Verpakkingsaantal 1

Package Length 26.4 in [67.0 cm]



Package Width 20.9 in [53.0 cm]

Package Height 5.1 in [13.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

37.5 lb [17.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - verticale rails

2 - horizontale steunen - voor

2 - horizontale steunen - achter

48 - M6 kooimoeren

48 - M6 schroeven

48 - kunststof sluitringen

16 - montageschroeven

24 - Platte onderlegringen

24 - bouten

1 - Handleiding

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


