
18U väggmonterat nätverkskopplingsskåp med gångjärnspanel

Produkt ID: RK1820WALHM

Detta funktionsrika 18U-serverrumsskåp är idealiskt för att optimera lagring av utrustning i 
nätverksskåp, edge centers och teknikbutiker med begränsat utrymme där det finns behov av 
monterbar utrustning. Den har justerbara monteringsskenor, nätdörrar och paneler samt alternativ för 
aktiv kylning.

Du kan komma åt din utrustning och kablage från alla fyra sidor av denna datacenterhylla, inklusive 
baksidan med ett bakre gångjärn som svänger inneslutningen bort från väggen.

Denna väggmontering har en högkvalitativ stålkonstruktion med säkra låsbara fram- och bakdörrar 
samt låsbara sidopaneler.Den har en jordslinga för att förhindra uppbyggnad av statisk elektricitet 
som kan leda till elektrostatisk urladdning (ESD), vilket gör att din utrustning skyddas mot störningar.

Detta rack ger även tillförlitligt skydd genom både passiv och aktiv kylning. De främre nätdörrarna och 
sidopanelerna, tillsammans med öppningarna i de övre, erbjuder passiv kylning medan toppen 
erbjuder placeringsstöd för 120 mm fläktfästen för ytterligare ett aktivt kylningsalternativ.

Detta 4-facks serverrumsskåp har en viktkapacitet på upp till 90 kg. Med ett monteringsdjup från 5 till 
40,6 cm kan den hålla olika typer av utrustning. Monteringsskenorna på hyllan kan bytas mellan både 
fyrkantiga korgmutterhål eller gängade 12-24-hål. För icke-monterbar utrustning ingår även ett 
hyllplan på 1U.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör 
det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem på racket. 
Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all 
rackmonterad utrustning.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestanda testning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till våra kunder. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.com:s ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 



försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Väggmontera din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom 
skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter

• Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek

• Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Funktioner

• Bakre gångjärn gör att racket kan svängas bort från väggen och ge tillgång till bakpanelen, perfekt 
för nätverksskåp och edge centers

• Helt säker med låsbara ytterdörrar, bakdörrar och sidopaneler inklusive 2 uppsättningar nycklar

• ROBUST KONSTRUKTION: 18U 19-tums EIA/ECA-310-E sluten konstruktion, 90 kg viktkapacitet, 
med ett max. 16-tums monteringsdjup, avtagbara sidor, låsbar vändbar lucka, dubbla kabelhål upptill, 
fläktar som tillval

• Justerbara monteringsskenor erbjuder både fyrkantiga korgmutterhål eller gängade 12-24-hål

• Inkluderar ett hyllplan på 1U och en 3-meters rulle med kabel-och-loop-band

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 4 stag

Ramtyp Inneslutet skåp

U-höjd 18U

Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor



Jordningsklack(ar)

Ships Fully Assembled

U-markeringar

Kan väggmonteras med gångjärn på baksidan

Profil monteringsskenor L-Shape

Kylningsalternativ Fyra tillvalsfläktar: 120 mm

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Gängat hål

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar

Utseende

Färg Svart

Främre dörr Stålnät

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr

Sidopaneler Stålnät

Sidopanelfunktioner Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler

Bakre dörr Stål

Bakre dörrfunktioner Säkert nyckellås

Product 
Measurements

Inre bredd 23.5 in [59.7 cm]

Inre djup 21.7 in [55 cm]



Produktlängd 21.7 in [55.1 cm]

Produktbredd 24.0 in [61.0 cm]

Produkthöjd 35.6 in [90.4 cm]

Produktvikt 149.3 lb [67.7 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

16.0 in [40.6 cm]

Minsta monteringsdjup 2.4 in [6 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 23.6 in [60.0 cm]

Package Width 25.2 in [64.0 cm]

Package Height 3.4 ft [1.0 m]

Fraktvikt (förpackning) 151.5 lb [68.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - väggmonteringsinfattning

1 - 1U hylla

1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning

75 - 12-24 korgmuttrar

75 - 12-24 skruvar

2 - dörrnycklar

2 - nycklar till sidopanel

1 - Instruktionsbok

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


