
4U 19" vertikalt rackfäste i stål för väggmontering av utrustning

Produkt ID: RK419WALLV

RK419WALLV 4U rackfäste för väggmontering erbjuder en mångsidig lagringslösning som gör att 
utrustning (nätverksenheter, grenuttag, patchpaneler) kan monteras vertikalt (jämnt mot väggen) för 
att spara plats. Alternativt kan 4U-fästet installeras under ett skrivbord för horisontell installation så 
att installerad utrustning enkelt kan nås direkt från arbetsplatsen. Denna TAA-kompatibla produkt 
uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA 
Schedule-inköp.

Väggmonteringsfästet är perfekt för hemma- eller småföretagsmiljöer och ger platsbesparande 
installationer där ett serverskåp i full storlek inte får plats.

Fästets monteringshål (används för montering på vägg eller undersida av skrivbord) passar i stort sett 
vilken tak-/väggyta som helst och sitter 16 tums ifrån varandra för att matcha standarder inom 
konstruktion.

Väggmonteringsfästet är tillverkat efter EIA-310-standarder för rack på 19", har en stabil ståldesign 
och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Behöver du mer lagringsutrymme? StarTech.com har även ett 1U 19in väggmonteringsfäste, ett 2U 
19in väggmonteringsfäste och ett 3U 19in väggmonteringsfäste.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Montera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg

• Montera KVM-switchar eller arbetsstationer under ett skrivbord eller arbetsbänk för att frigöra yta

• Idealisk för små och medelstora företag som behöver racklösningar

Funktioner

• 4U VERTIKALT VÄGGMONTERAT RACK: Det här väggfästet för patchpanel stöder 19 tums 
rackmonterad IT/AV/nätverk/datorutrustning med valfritt djup. Viktkapacitet: 56,7 kg. EIA-310- och 
REACH-kompatibelt. Kompakt väggmonteringsdesign för minimalt fotavtryck i serverrum/skåp

• KLAR FÖR ANVÄNDNING: Det väggmonterade vertikala racket levereras helt monterat och 
inkluderar 6x träskruvar och 12x M5-korgmuttrar och skruvar för montering av racket och 
utrustningen. De två monteringshålen är 40,6 cm från varandra

• BYGGD FÖR ATT HÅLLA: Det vertikala racket är tillverkat av solitt stål för hållbarhet. Ger ett solitt 
och stabilt ankare för att montera utrustning. Den pulverlackerade färgen och den invändiga 
hörnsvetsningen säkerställer långvarig användning och stabilitet

• MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET: Detta TAA-kompatibla 4U vertikala rackmonteringsfäste med flera 
användningsområden gör det möjligt att montera servrar, nätverksswitchar, patchpaneler eller 
AV-utrustning vertikalt för enkel åtkomst till utrustning där ett helt rack inte är önskvärt

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Det här vertikala väggmonterade 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 4U

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. Paketet innehåller skruvar på 1½” för montering på 
träytor, extra utrustning behövs för andra material

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 5.9 in [15.1 cm]

Produktbredd 19.8 in [50.4 cm]

Produkthöjd 7.6 in [19.3 cm]

Produktvikt 2.4 lb [1.1 kg]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 20.4 in [51.9 cm]

Package Width 8.3 in [21.1 cm]

Package Height 6.4 in [16.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 lb [1.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Vertikalt fäste för väggmontering

16 - M5 korgmuttrar

16 - M5-skruvar

6 - träskruvar

1 - Instruktionsbok



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


