
6U 19" Wandmonteerbaar Netwerk Cabinet, Diepte 48cm (19"), 2 Post Open Frame 
Rack voor Switch/Data/AV/IT/Communicatie Apparatuur met 
Kooimoeren/Schroeven/Loop Tape, Cisco 2960

Productcode: RK619WALLO

Dit open-frame 6U rack voor wandmontage biedt 6U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en 
georganiseerd kunt blijven. Het 19 in apparatuur rack ondersteunt een maximumgewicht van 80 kg.

Het open-frame rack voor wandmontage is 45,7 cm diep, en is dus perfect voor kleinere ruimtes. Het 
rack wordt volledig gemonteerd geleverd en heeft bevestigingsgaten die 40,6 cm (16inch) uit elkaar 
liggen.

U kunt het open-frame rack op plaatsen met beperkte ruimte monteren, zoals aan een muur in de 
serverruimte, in een kantoor of boven een deur, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen 
dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Dankzij het open frame biedt het kleine aan de wand monteerbare rack  passieve koeling van de 
apparatuur. Bovendien biedt het open frame eenvoudig toegang tot en configureerbaarheid van uw 
apparatuur, voor maximale productiviteit.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De RJ619WALLO heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



 

Toepassingen

• Perfect om netwerkschakelaars uit het zicht te monteren en hoog aan de wand te plaatsen op 
kantoor, magazijn of supermarkt

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

• Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Eigenschappen

• ROBUUST & HANDIG: 6U 19" Wandmonteerbaar Open Frame netwerk rack met 48cm (19") 
inbouwdiepte is EIA/ECA-310 compliant en is geschikt voor patch panels, rekken en unmanaged 
switches.

• HEAVY DUTY: Dit heavy duty 2-post open frame rack biedt onbelemmerde luchtdoorstroming en 
heeft een duurzaam ontwerp van SPCC koudgewalst staal met een maximum gewichtscapaciteit van 
80kg

• VOLLEDIG GEMONTEERD: Deze rack komt volledig gemonteerd uit de doos en bevat 
montageschroeven en kooimoeren voor een snelle installatie van rackmount- of computerapparatuur 
in de serverruimte

• INCLUSIEF ACCESSOIRES: Dit wandmonteerbaar rack voor 
serverruimte/computer/communicatie/AV/IT-apparatuur wordt geleverd met een complete set 
accessoires: klittenband, 24 M6 kooimoeren en schroeven om al uw apparatuur veilig in het rek te 
bevestigen

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: dit open frame rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals 
en en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Ja

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 6U



Speciale functies Volledig gemonteerd geleverd

wandmonteerbaar

Montagerailprofiel G-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 176.4 lb [80 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product 
Measurements

Lengte product 18.0 in [45.7 cm]

Breedte product 21.9 in [55.5 cm]

Hoogte product 16.0 in [40.7 cm]

Gewicht product 23.2 lb [10.5 kg]

Maximale 
montagediepte

18.0 in [45.7 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Nee

Package Length 20.7 in [52.5 cm]

Package Width 24.4 in [62.0 cm]

Package Height 18.7 in [47.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

23.6 lb [10.7 kg]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Rack

24 - M6 schroef

24 - M6 kooimoeren

1 - 3 m rol met zwart klittenband

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


