
8U väggmonterbar utrustningshylla med öppna ramar - Justerbart djup

Produkt ID: RK812WALLOA

Den RK812WALLOA 8U väggmonterbara utrustningshyllan med öppna ramar och justerbart djup är en 
stabil hyllösning som är enkel att sätta ihop och installera i alla miljöer. Denna TAA-kompatibla 
produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA 
Schedule-inköp.

Den öppna hyllan har ett justerbart djup från 12 till 20 tums som passar större data-, nätverks- och 
telekommunikationsenheter. Med det större djupet på hyllan kan man montera hyllor och andra 
tillbehör. Väggmonteringen placeras 16 tums (40 cm) ifrån varandra (mitt till mitt) så att den passar 
till i stort sett alla ytor, baserat på den nordamerikanska standarden för mellanrum mellan reglar på 
väggramar.

Denna 8U-hylla kan monteras på väggen i ett serverrum, kontor eller över en dörröppning vilket 
utökar din arbetsyta och gör din utrustning lättåtkomlig.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Perfekt för att installera nätverksswitchar så att de inte är i vägen eller på väggen på ett filialkontor, 
i en lagerbyggnad eller på en stormarknad



• Montera ljud-/videosändnings- eller distribueringskomponenter

• Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom 
organisationen

Funktioner

• Justerbara skenor med djup på 12–20 tums

• Hålen för väggmonteringen är 16 tums (40 cm) ifrån varandra mitt till mitt för montering på vanliga 
träreglar (monteras även enkelt på betong eller stål)

• CERTIFIERAD FÖRPACKNING: Racket levereras platt förpackat med ISTA-6-certifierad förpackning 
för att säkerställa en komplett och oskadad leverans och har även omfattande monteringsanvisningar

• TILLBEHÖR INGÅR: Detta väggmonterade rack för 
serverrum/dator/kommunikation/AV/IT-utrustning inkluderar en komplett uppsättning skruvar och 
korgmuttrar för att säkert montera all din utrustning i racket

• STÖDS UNDER HELA SIN LIVSLÄNGD: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Detta väggmonterade 
rack med 2 stolpar stöds under hela sin livslängd av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support 
från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 8U

Specialfunktioner Ships Fully Assembled

Kan monteras på väggen

Profil monteringsskenor G-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda



Weight Capacity 135.0 lb [61.2 kg]

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Beslag för montering av hyllan på väggen medföljer ej

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 12.0 in [30.5 cm]

Produktbredd 19.8 in [50.4 cm]

Produkthöjd 17.9 in [45.5 cm]

Produktvikt 24.4 lb [11.1 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

19.7 in [50 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 21.9 in [55.7 cm]

Package Width 13.8 in [35.0 cm]

Package Height 19.3 in [49.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 28.7 lb [13.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - hylla med väggmontering

16 - monteringsskruvar

16 - M5-skruvar

16 - M5 korgmuttrar

16 - skruvar med kullriga skallar



1 - Installationsguide

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


