
15U 19-tums väggmonterat nätverksrack - 30 cm djupt serverrumsrack med 2 stolpar 
och öppen ram för data/AV/IT/datorutrustning/patchpanel med korgmuttrar och 
skruvar 90,7 kg kapacitet, svart

Produkt ID: RK15WALLO

Frigör plats och organisera med det här öppna väggracket för 15U-lagring. Racket tål upp till 90 kilos 
belastning.

Nätverksracket är bara 30,4 cm djupt och perfekt för begränsade utrymmen. Racket är lättmonterat 
med monteringshål på 40,6 cm avstånd för att passa i stort sett alla väggramar med standardreglar. 
Tack vare plattförpackningen är väggracket billigt och lätt att transportera.

Montera öppningsramstället där utrymmet är begränsat, (på en serverrumsvägg, på kontoret eller 
över en dörröppning) för att frigöra arbetsyta och få bättre tillgång till din utrustning.

Serverracket kyler din utrustning passivt tack vare den öppna ramen. Dessutom sparar tid och 
underlättar den öppna ramen åtkomst och inställningar av din utrustning för maximerad produktivitet.

RK15WALLO täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

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

• Montera ljud-/videosändnings- eller distribueringskomponenter

• Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom 
organisationen

Funktioner

• KRAFTIG OCH BEKVÄM: 15U 19-tums väggmonterat nätverksrack med öppen ram med 30 cm 
monteringsdjup, EIA/ECA-310-kompatibelt och stöder patchpaneler, hyllor och ohanterade switchar

• KRAFTIG: Detta kraftiga rack med 2 stolpar och öppen ram stöder ett obehindrat luftflöde och är lätt 
att installera, med en hållbar konstruktion i SPCC kallvalsat stål med stöd för upp till 90,7 kg 
utrustning

• ENKEL MONTERING: Racket levereras platt förpackat med ISTA-6-certifierad förpackning för att 
säkerställa en komplett och oskadad leverans och har även omfattande monteringsanvisningar

• TILLBEHÖR INGÅR: Detta väggmonterade rack för 
serverrum/dator/kommunikation/AV/IT-utrustning inkluderar en komplett uppsättning skruvar och 
korgmuttrar för att säkert montera all din utrustning i racket

• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Detta väggmonterade 
nätverksrack med 2 stolpar stöds under 5 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i 
Nordamerika på flera språk, dygnet runt 

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 15U

Specialfunktioner Enkel montering

U-markeringar

Kan monteras på väggen

Profil monteringsskenor G-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)



Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 12.2 in [31.0 cm]

Produktbredd 19.9 in [50.5 cm]

Produkthöjd 30.5 in [77.5 cm]

Produktvikt 21.4 lb [9.7 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

12.0 in [30.5 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Ja

Package Length 31.5 in [80.0 cm]

Package Width 20.9 in [53.0 cm]

Package Height 4.9 in [12.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 25.7 lb [11.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 60 - M6 skruvar

60 - M6 korgmuttrar

60 - Brickor

16 - monteringsskruvar

2 - vertikala skenor



2 - horisontella fästen

1 - Användarhandbok

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


