
2U Vertical Wall Mount Patch Panel Bracket - Steel Rack Mount Bracket w/Hardware for 
19" Network, Server and Data Equipment

Produkt ID: RK219WALLV

The RK219WALLV 2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket offers a versatile storage 
solution allowing rackmount equipment (Network devices, power strips, patch panels) to be mounted 
vertically (flush with wall) to save space. Alternatively, the 2U bracket can be installed horizontally 
under a desk, making it easy to access installed equipment directly from your workspace. This TAA 
compliant product adheres to the requirements of the US Federal Trade Agreements Act (TAA), 
allowing government GSA Schedule purchases.

Perfect for SoHo (small office, home office) environments, the wallmount bracket features a sturdy 
steel design constructed to EIA-310 19in rack standards, and offers space-savings for environments 
lacking the footprint space for a full size server equipment rack. Suitable for mounting on virtually any 
wall/ceiling surface (e.g. drywall), the bracket mounting holes are positioned at exactly 16in apart, 
matching standard construction framework.

Backed by a StarTech.com Lifetime Warranty.

Need more storage space? StarTech.com also offers a 3U 19in Wallmount Bracket and a 4U 19in 
Wallmount Bracket.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning



• Mount networking and telecommunication equipment flush against the wall

• Mount KVM switches or workstations under a desk or work bench to free up work space

• Ideal for small and medium businesses needing rack solutions

Funktioner

• MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET: Med det här multifunktionella och lodräta 2U-patchpanelfästet kan 
du montera din server-, data-, nätverks- eller AV-utrustning lodrätt på en vägg eller horisontellt under 
ett skrivbord för ökad mångsidighet

• KRAFTIG KONSTRUKTION: Det svarta väggmonterade patchpanelfästet är konstruerat enligt 
EIA-310 19-tums rackstandarder och har en solid stålkonstruktion för ultimat hållbarhet. Racket kan 
hålla upp till 56,7 kg för att säkerställa att din utrustning är säker

• INGEN MONTERING KRÄVS: Det öppna, L-formade racket levereras helt hopsatt med korgmuttrar 
för monteringsutrustning och 1½" skruvar för montering av racket på träytor. En bekväm lösning för 
alla dina SoHo-rackbehov (litet kontor/hemmakontor)

• STANDARDISERAD HÅLSTORLEK: Väggmonteringshålen på det vertikalt monterbara rackfästet för 
2U är 16 tum från mitt till mitt för att ge större stabilitet och matcha standardväggreglar. Det fungerar 
med de flesta 19-tums rackmonterbara utrustningar för ultimat kompatibilitet

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Det här patchpanelfästet är designat och byggt för IT-proffs och 
har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla 
vardagar

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 2U

Profil monteringsskenor L-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda



Weight Capacity 125.0 lb [56.7 kg]

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Package includes 1 ½” screws for mounting to wood 
surfaces, additional hardware will be required for other 
materials

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 5.9 in [15.1 cm]

Produktbredd 19.8 in [50.4 cm]

Produkthöjd 4.1 in [10.5 cm]

Produktvikt 26.4 oz [748.7 g]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 21.0 in [53.3 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 4.6 in [11.6 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Vertikalt fäste för väggmontering

8 - M5 korgmuttrar

8 - M5-skruvar

6 - träskruvar

1 - Instruktionsbok



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


