
6U 19 inch Serverrack Serverkast Wandmontage met Acryl Deur

Productcode: RK619WALLGB

De RK619WALLGB 6U Serverrack / Serverkast kan worden bevestigd aan de meeste wanden en is 
voorzien van een robuust, compact ontwerp dat vrijwel overal kan worden geplaatst zonder verspilling 
van kostbare vloerruimte. 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 serverrack biedt 6U aan opslagruimte en is ontworpen voor 19 inch (brede) servers en netwerk- en 
telecomapparatuur. De kast is voorzien van een 12cm ventilator met ventilatie-openingen boven en 
onder de glazen deur op het voorpaneel, om stof buiten de kast te houden en tegelijkertijd te zorgen 
voor een koele werkomgeving voor uw kostbare apparatuur.

Voor een optimale veiligheid en om onbevoegde toegang tot de ingebouwde apparatuur te voorkomen 
is de kast voorzien van een afsluitbare deur uit gerookt acryl die volledig kan worden verwijderd of 
naar wens geïnstalleerd voor opening naar links of naar rechts.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Installeer rackapparatuur boven deuropeningen of in kleine serverruimtes/kasten



• Installeer netwerk- en telecommunicatie-apparatuur aan de wand

• Monteer gevoelige rackapparatuur veilig aan de wand

Eigenschappen

• Afsluitbare deur uit acryl met een groot transparant gedeelte

• Compact ontwerp voor wandmontage en robuuste stalen constructie

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

• Grote openingen met doorvoertules voor kabelgeleiding aan de zijkant en onderkant

• Geventileerde panelen met een 120mm ventilator

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Ja

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Gesloten kast

U-hoogte 6U

Speciale functies Volledig gemonteerd geleverd

wandmonteerbaar

Montagerailprofiel L-Shape

Koelopties Inclusief één ventilator: 120 mm + één optionele 
ventilator: 120 mm

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Type voordeur Staal met Acryl raam

Kenmerken deur 
voorkant

Veiligheidsslot met sleutel

Type zijpaneel Staal

Product 
Measurements

Interne breedte 17.8 in [45.1 cm]

Interne diepte 14.7 in [37.5 cm]

Lengte product 15.7 in [39.8 cm]

Breedte product 22.1 in [56.1 cm]

Hoogte product 13.1 in [33.2 cm]

Gewicht product 22.8 lb [10.4 kg]

Maximale 
montagediepte

11.2 in [28.6 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Nee

Package Length 27.0 in [68.5 cm]

Package Width 18.3 in [46.5 cm]

Package Height 18.4 in [46.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

29.3 lb [13.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 6U-serverrack voor wandmontage

1 - Set sleutels

1 - Pakje met schroeven en moeren (20 van elk)

1 - UK to EU plug converter



20 - M5 schroeven

20 - M5 kooimoeren

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


