
6U lodrätt serverskåp - 30-tums djup

Produkt ID: RK630WALVS

Detta lodräta 6U-serverskåp besparar utrymme och håller samtidigt din nätverks- och 
serverutrustning säker. 30-tum djupt och med en viktkapacitet på upp till 90,7 kg är serverskåpet 
perfekt anpassat till dina behov. Det har också en extra 2U monteringsbygel i höljets överdel där du 
kan montera patchkablar eller annan rackmonterbar utrustning som inte är så djup.

Frigör utrymme

Väggmontera din utrustning även om du inte har tillräckligt med utrymme för ett fullstort rack eller 
skåp. Det här lågprofilsserverskåpet passar perfekt i begränsade utrymmen, till exempel i ett kontor. 
Skåpet sparar utrymme genom att endast stå ut en liten bit från väggen och förvarar din utrustning 
vertikalt. Detta gör att din utrustning tar upp mindre plats vågrätt sett medan du fortfarande har gott 
om plats för servrar, patchpaneler och switchar.

Håll din utrustning sval och säker

Det lodräta serverskåpet/nätverksrackets robusta metalldesign med lås på både dörren och 
åtkomstpanelen håller din utrustning säker. Samtidigt ger skåpets design passiv kylning för att din 
utrustning ska köra vid lämpliga temperaturer.

Lättinstallerat

Serverracket levereras färdigmonterat och innehåller all hårdvara du behöver för att installera din 
utrustning snabbt och enkelt. Monteringshålen är på 16 tums (40,6 cm) avstånd vilket gör att racket 
kan monteras på nästan vilken vägg som helst, baserat på nordamerikanska standardväggramar.

RK630WALVS täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Säker montering av servrar och telekommunikationsutrustning tätt intill väggen

• Perfekt för installation av nätverksväxlar där de inte sitter i vägen i avdelningskontor, lager eller 
storköp

• Installera en stor server var som helst i ett kontor utan särskilt serverrum samtidigt som du skyddar 
mot obehörig åtkomst

• Perfekt för små och medelstora företag som kräver små och säkra racklösningar utspridda över hela 
organisationen

Funktioner

• EXTRA MONTERINGSFUNKTIONER: IT-serverrumskåpet har ett 2U-monteringsfäste som sitter på 
inneslutningens ovansida. Det kan användas för att montera patchkablar eller annan rackmonterad 
utrustning.

• SPARAR UTRYMME: Det väggmonterade 6U-nätverksskåpet sparar utrymme genom att endast stå ut 
en liten bit från väggen och förvarar din utrustning vertikalt

• KRAFTIG KONSTRUKTION: Det lodräta och ventilerade 6U-dataracket med väggmontering har en 
robust metalldesign med lås på både dörren och åtkomstpanelen, vilket håller din utrustning säker

• PROBLEMFRI INSTALLATION: Det väggmonterade rackskåpet för patchpaneler levereras helt 
monterat och innehåller all nödvändig hårdvara för att installera utrustningen. Monteringshålen sitter 
på 16 tums avstånd från varandra

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Det här väggmonterade nätverksskåpet 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 5 Years

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 2 stag



Ramtyp Inneslutet skåp

U-höjd 6U

Specialfunktioner Justerbara monteringsrännor

Låsbar topplucka

Ships Fully Assembled

Kan monteras på väggen

Profil monteringsskenor C-Shape

Kylningsalternativ Två tillvalsfläktar: 120 mm

Mounting Hole Types Gängat hål

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Utseende

Färg Svart

Främre dörr Stål

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr

Sidopaneler Stål

Product 
Measurements

Inre bredd 25.2 in [64.1 cm]

Inre djup 11.3 in [28.8 cm]

Produktlängd 11.6 in [29.4 cm]

Produktbredd 25.4 in [64.5 cm]

Produkthöjd 37.0 in [94.1 cm]

Produktvikt 72.8 lb [33.0 kg]

Maximalt 29.9 in [76 cm]



monteringsdjup

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 14.6 in [37.0 cm]

Package Width 28.3 in [72.0 cm]

Package Height 3.3 ft [1.0 m]

Fraktvikt (förpackning) 77.2 lb [35.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - väggmonteringsrack

2 - dörrnycklar

2 - tangenter på framsidan

24 - 12-24 skruvar

24 - plastbrickor

1 - Instruktionsbok

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


