
6U 19" Wandmonteerbaar Netwerk Cabinet, Diepte 38cm (15"), Afsluitbaar IT Rack 
voor Netwerk Switch/Apparatuur, Geventileerd Data Rack met Schap & Zijpanelen, 
Voorgemonteerd

Productcode: RK616WALM

Met deze 6U server rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren. De 
behuizing heeft een montagediepte tot 38,1 cm en een maximale belasting van 90 kg.

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het 
wandmonteerbare design is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw 
apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een 
stabiel oppervlak voor het opbergen van uw gereedschap of het plaatsen van apparatuur die niet in 
een rack kan worden gemonteerd.

De 6U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare 
zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw 
apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw 
apparatuur goed is beveiligd. Bij het aan de wand te monteren server rack worden alle kooimoeren en 
montageschroeven geleverd die u nodig hebt om het rack met apparatuur te vullen, waardoor u de 
tijd, problemen en kosten van extra aan te schaffen bevestigingsmaterialen bespaart.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders 
geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan 
het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van 
alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle 
ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden 
gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server 
rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende 



boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een 
onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte 
zoals technologie opslagplaatsen of reparatiecentra

• Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag 
neemt

• Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

• 6U 2 POST BEVEILIGD RACK: Dit vergrendelbaar wandmonteerbaar netwerk cabinet is ontworpen 
om kritiek netwerkapparatuur te beschermen tegen schade en is afsluitbaar om ongewenste toegang 
te voorkomen.

• DUURZAAM: Deze SPCC-kast voor data-/netwerkapparatuur van koudgewalst staal heeft een max. 
capaciteit van 90 kg en heeft een diepte van 35,5cm (14,6"). Wordt geleverd met een verstelbaar en 
geventileerd 1U schap

• SPECS: 6U 19" Gesloten Cabinet | 2 Post | EIA/ECA-310-E compliant | Diepte 35,5cm (14.6") | 
Capaciteit 90 kg | Afsluitbare Deur en Zijkanten | Inclusief 1U geventileerd schap | 5 jaar garantie

• ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTE KOELING: De deur en zijkanten zijn gemaakt van stevig gaas dat 
de luchtstroom rond apparaten verbetert, en als extra koeling nodig is, kunnen tot vier optionele 120 
mm ventilatoren worden geïnstalleerd voor actieve koeling

• PRE-ASSEMBLED: deze rack wordt volledig voorgemonteerd geleverd voor een snelle "out of the 
box" installatie; inclusief gereedschap waarmee u snel en eenvoudig servers, computers of andere 
apparatuur kan installeren

Hardware

Garantiebeleid 5 Years



Wandmonteerbaar Ja

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Gesloten kast

U-hoogte 6U

Speciale functies Verstelbare montagerails

Geïntegreerd kabelbeheer

Aardingslip(pen)

Volledig gemonteerd geleverd

U-markeringen

Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de 
achterkant

Montagerailprofiel L-Shape

Koelopties Vier optionele ventilatoren: 120 mm

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Schroefdraadgat

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type voordeur Staalgaas

Kenmerken deur Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare 



voorkant voordeur

Type zijpaneel Staalgaas

Kenmerken zijpanelen Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen

Product 
Measurements

Interne breedte 23.4 in [59.4 cm]

Interne diepte 17.7 in [45 cm]

Lengte product 17.7 in [45.0 cm]

Breedte product 23.6 in [60.0 cm]

Hoogte product 14.6 in [37.1 cm]

Gewicht product 38.8 lb [17.6 kg]

Maximale 
montagediepte

14.8 in [37.5 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Nee

Package Length 26.6 in [67.5 cm]

Package Width 20.7 in [52.5 cm]

Package Height 17.7 in [45.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

43.2 lb [19.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - aan de wand te monteren behuizing

1 - 1U schap

1 - rol met klittenband kabelbinders

24 - 12-24 kooimoeren

24 - 12-24 schroeven



2 - sleutels deur

2 - sleutels zijpaneel

1 - handleiding

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


