8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
Productcode: RK812WALLO

De 30cm diepe RK812WALLO 8U open frame rack voor wandmontage is een betaalbaar, kwalitatief
hoogwaardig rack dat gemakkelijk te monteren en te installeren is in elke omgeving. 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.
Het rack kan aan de wand worden gemonteerd of geïnstalleerd als een vrijstaande opslagoplossing.
Het open frame rack is 30 cm diep, genoeg om de meeste netwerk-, telecommunicatie- en
audiovisuele apparatuur onder te kunnen brengen. De wandbevestigingen liggen 16 inch (40,6 cm) uit
elkaar (vooral geschikt voor montage aan muren die volgens de Noord-Amerikaanse standaard zijn
opgebouwd).
Het 8U-rack kan aan de wand worden gemonteerd in een serverruimte, kantoor of boven een
deuropening, wat zorgt voor meer werkruimte en apparatuur gemakkelijk bereikbaar maakt.
Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de
muur in een kantoor, magazijn of winkelhal. 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
• Plat verpakt voor gemakkelijk transport, met eenvoudige montage
• Eenvoudig sterk design voor voordelige implementatie
• Wordt geleverd met al het benodigde materiaal voor het monteren van de componenten
• Wandbevestigingen liggen 16” (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; onze
wandmonteerbare netwerk racks met 2 stijlen hebben levenslange garantie van StarTech.com,
inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Wandmonteerbaar

Ja

Rack type

Met 2 stijlen

Type frame

Open Frame

U-hoogte

8U

Speciale functies

Eenvoudig monteerbaar
wandmonteerbaar

Montagerailprofiel

G-Shape

Mounting Hole Types

Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

176.8 lb [80 kg]

Kleur

Zwart

Construction Material

Staal

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

Product

Measurements
Lengte product

11.9 in [30.3 cm]

Breedte product

19.8 in [50.3 cm]

Hoogte product

17.8 in [45.1 cm]

Gewicht product

15.0 lb [6.8 kg]

Maximale
montagediepte

11.8 in [30 cm]

Plat verpakt (montage
vereist)

Ja

Package Length

25.6 in [65.0 cm]

Package Width

21.8 in [55.4 cm]

Package Height

4.1 in [10.4 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

18.1 lb [8.2 kg]

Meegeleverd

8U-rack

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

M5 schroeven
M5 kooimoeren
montageschroeven
Handleiding

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

