
Vertikal väggmonterbart serverrack - solitt stål - 6U

Produkt ID: RK619WALLV

Detta väggmonterbara fäste ger 6U lagringsutrymme för att vertikalt montera din utrustning på 
väggen. Det 6U väggmonterbara racket är EIA-310-D-kompatibelt för att garantera kompatibilitet med 
all 19" rackmonterbar utrustning, som till exempel grenuttag, telekommunikation, nätverk och 
A/V-enheter.

6U racket optimerar din arbetsyta genom att montera utrustning till väggen istället för att ta upp 
skrivbordsyta eller annan yta. Det är perfekt för din SoHo-miljö (small office, home office), servermiljö 
eller annan plats där där tillgänglig yta är begränsad.

Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din 
dyra och viktiga utrustning. Och eftersom väggmonteringshålen är placerade 40,6 cm ifrån varandra 
matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar för att garantera enkel och säker förankring i 
väggen. Även korgmuttrar och skruvar medföljer väggmonteringsfästet för att bespara dig problemet 
med att hitta separat monteringshårdvara.

För att vara en lämplig monteringslösning för i stort sett alla ytor som till exempel din vägg, ditt tak 
eller skrivbord har 6U-fästet separata monteringsmönster för både tak och väggar. Detta innebär att 
du kan montera fästet vertikalt till väggen eller horisontellt till taket eller under skrivbordet

Om du letar efter en monterbar förvaringslösning med färre rackenheter har StarTech.com även ett 
1U väggmonterbart fäste, ett 2U väggmonterbart fäste, ett 3U väggmonterbart fäste och ett 4U 
väggmonterbart fäste.

RK619WALLV täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Installera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg

• Montera KVM-switchar eller arbetsstationer under ett skrivbord eller arbetsbänk för att frigöra yta

• Använd på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek

Funktioner

• INGEN MONTERING KRÄVS: För ökad bekvämlighet levereras det här väggmonterade 
6U-patchpanelfästet fullt monterat med korgskruvar och -muttrar för montering av utrustning

• BYGGD FÖR ATT HÅLLA: Väggmonteringsfästet är tillverkat enligt EIA-310 19-tums rackstandarder 
och har en solid stålkonstruktion för ultimat hållbarhet

• MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET: Med det här multifunktionella patchpanelfästet kan du montera din 
server- eller nätverksutrustning vertikalt på en vägg eller horisontellt under ett skrivbord för ökad 
mångsidighet

• STANDARDISERAD HÅLSTORLEK: Väggmonteringshålen är 16 tum från mitt till mitt för ökad 
stabilitet och montering på standard väggstolpar

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Det här väggmonterade patchpanelfästet är designat och byggt 
för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans 
dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 6U

Profil monteringsskenor L-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)



Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 200.0 lb [90.7 kg]

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Paketet innehåller skruvar på 1½" för montering på 
träytor, extra utrustning behövs för andra material

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 6.0 in [15.2 cm]

Produktbredd 19.9 in [50.5 cm]

Produkthöjd 11.1 in [28.2 cm]

Produktvikt 2.9 lb [1.3 kg]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 20.9 in [53.1 cm]

Package Width 11.7 in [29.7 cm]

Package Height 6.5 in [16.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.8 lb [2.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - vertikalt väggmonteringsfäste

16 - M5 korgmuttrar

16 - M5-skruvar

6 - träskruvar



1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


