
6U Wandmonteerbaar Patch Paneel Beugel - 19 inch - Staal - Verticale Montagebeugel 
voor Netwerk- en Data Apparatuur

Productcode: RK619WALLV

Deze wandmonteerbare rack steun biedt 6U opslagruimte om uw apparatuur verticaal aan de wand te 
monteren. De 6U steun is EIA-310-D conform en dus gegarandeerd compatibel met elke 19" in een 
rack monteerbare apparatuur, zoals uw stekkerdozen en telecommunicatie-, netwerk- en 
A/V-apparaten.

Het 6U rack optimaliseert uw werkruimte door apparatuur aan uw wand te monteren in plaats van 
bureauruimte of andere oppervlakken in beslag te nemen. Het is perfect voor uw SoHo (small office, 
home office) omgeving, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.

Het wand rack is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw 
dure, cruciale apparatuur. En omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten 40 cm (16 
inch) is, zijn ze bij uitstek geschikt voor gipsplaatwanden voor een eenvoudige en veilige bevestiging 
aan de wandbalken. Bij de wandmontagesteun worden ook kooimoeren en schroeven geleverd, zodat 
u geen aparte montagemiddelen hoeft te kopen.

Om een geschikte montageoplossing te bieden voor bijna elk oppervlak zoals uw wand, plafond of 
bureau, heeft de 6U steun diverse montagepatronen voor zowel plafonds als wanden. Dit betekent dat 
u de steun verticaal aan uw wand of horizontaal aan uw plafond of onder uw bureau kunt monteren.

Als u op zoek bent naar een monteerbare opslagoplossing met minder rack units, biedt StarTech.com 
ook een 1U wandmontagesteun, een 2U wandmontagesteun, een 3U wandmontagesteun en een 4U 
wandmontagesteun.

De RK619WALLV wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Installeer netwerk- en telecommunicatieapparatuur strak tegen de wand

• Monteer KVM-switches of werkstations onder een bureau of werkbank om ruimte te besparen

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

Eigenschappen

• GEEN MONTAGE NODIG: Voor extra gemak wordt deze 6U patchpaneel muurbeugel volledig 
geassembleerd geleverd met kooischroeven en moeren voor het monteren van apparatuur

• ROBUUST ONTWERP: dit verticale wand monteerbare server rack beschikt over een duurzaam stalen 
ontwerp en voldoet aan de EIA-RS310 19-inch rack normen

• VEELZIJDIG GEBRUIK: Met deze multifunctionele 6U verticale patchpaneel bracket kunt u uw 
server-, data-, netwerk- of AV-apparatuur verticaal op een muur of horizontaal onder een bureau 
monteren voor extra flexibiliteit

• STANDAARD MONTAGEGATEN: De wandmontagegaten op deze 6U verticaal monteerbare rackbeugel 
staan op 40,6cm (16") afstand van elkaar

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Dit wandmonteerbare patch panel rack werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals 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

Montagerailprofiel L-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)



Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 200.0 lb [90.7 kg]

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie De set omvat 1½" bouten voor montage op houten 
oppervlakken. Extra bouten zijn nodig voor andere 
materialen

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product 
Measurements

Lengte product 6.0 in [15.2 cm]

Breedte product 19.9 in [50.5 cm]

Hoogte product 11.1 in [28.2 cm]

Gewicht product 2.9 lb [1.3 kg]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Nee

Package Length 20.9 in [53.1 cm]

Package Width 11.7 in [29.7 cm]

Package Height 6.5 in [16.4 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.8 lb [2.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - verticale wandmontagesteun



16 - M5 kooimoeren

16 - M5 schroeven

6 - houtschroeven

1 - Handleiding

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


