
4U 19 inch Beveiligd Serverrack Horizontale Wandmontage - inclusief 2 Ventilatoren

Productcode: RK419WALVSGB

Het RK419WALVSGB 4U 19 inch Beveiligde Serverrack voor Horizontale Wandmontage is een 
afsluitbare, massief stalen opbergrek dat een robuuste oplossing biedt voor het aan de wand 
monteren van telecommunicatie-, netwerk- of serverapparatuur, en bevat twee ventilatoren van 
120mm voor een betere luchtstroom. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US 
Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule 
mogelijk maakt.

Dit 4U-rack kan aan de wand worden gemonteerd in een serverruimte, kantoor of boven een 
deuropening in ruimtes waar geen plaats is voor een standaard rack, wat zorgt voor meer werkruimte 
en uw apparatuur beveiligt tegen ongeoorloofde toegang. De bevestigingsopeningen (voor montage 
aan de wand of onder een bureau) liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een eenvoudige installatie.

Het naar EIA-RS310-normen vervaardigde serverrack is aan de voorzijde voorzien van een 
scharnierende, afsluitbare afdekking, maar ook het rack zelf kan worden afgesloten. Apparatuur kan 
er horizontaal in worden gemonteerd, maar niet in een rack monteerbare apparatuur kan er ook 
verticaal in worden geplaatst met de meegeleverde onderkant, waarbij het rack aan de wand wordt 
gemonteerd.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



Toepassingen

• Installeer servers en telecommunicatie-apparatuur veilig en vlak tegen de wand

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

• Installeer een grote server waar dan ook in een kantoor zonder speciale serverruimte en beveilig 
deze tegen ongeoorloofde toegang

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

Eigenschappen

• De meegeleverde optionele 4U stalen plaat dient als plank waarmee het rack kan worden gebruikt 
als wandbehuizing voor allerlei niet in een rack monteerbare apparatuur

• Scharnierende, afsluitbare voorkant

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

• Zowel de afdekking als het rack zelf zijn afzonderlijk afsluitbaar voor verschillende 
beveiligingsniveaus

• Inclusief 2 ventilatoren van 120 mm

• Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit

• Compatibel met de meeste 19”-rackapparatuur

• Massief stalen uitvoering

• Vervaardigd naar EIA-RS310-normen voor 19"-racks

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Ja

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Gesloten kast

U-hoogte 4U

Speciale functies Aardingslip(pen)



Afsluitbare bovenplaat

Volledig gemonteerd geleverd

wandmonteerbaar

Montagerailprofiel L-Shape

Koelopties Inclusief twee ventilatoren: 120 mm

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Airflow Rate 106 CFM

Hoorbare ruis 46 dbA bij 1 meter

Weight Capacity 149.9 lb [68 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type voordeur Staal

Kenmerken deur 
voorkant

Beveiligd sleutelslot met verwijderbare voordeur

Type zijpaneel Staal

Product 
Measurements

Interne breedte 19.1 in [48.5 cm]

Interne diepte 23.0 in [58.5 cm]

Lengte product 25.4 in [64.4 cm]

Breedte product 28.4 in [72.1 cm]

Hoogte product 8.6 in [21.9 cm]

Gewicht product 43.9 lb [19.9 kg]



Maximale 
montagediepte

20.5 in [52.1 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Nee

Package Length 30.5 in [77.4 cm]

Package Width 28.0 in [71.0 cm]

Package Height 11.3 in [28.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

50.9 lb [23.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - RK419WALVS 4U-rack voor wandmontage

1 - Set sleutels

1 - UK to EU Plug Converter

24 - #10-32 paneelschroeven

24 - Nr. 10-32 kooimoeren

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


