
4U Wall Mount Rack - 19" Wall Mount Patchpanel Bracket - 35cm Diep (Low Profile) - 
Muurbeugel voor Netwerk Switches, IT Apparatuur - Wandmontage - Max. 20 kg

Productcode: WALLMOUNT4

Met de 4U muurbeugel voor de montage van patchpanelen en netwerkapparatuur kan u allerlei 
data-/IT-apparatuur met een maximumgewicht van 20 kg, en een maximum diepte van 35 cm, aan de 
wand monteren. Het is de perfecte oplossing voor plaatsen met weinig ruimte zoals SoHo (small office, 
home office) of voor uw kleinere serverruimtes, omdat het geen vloerruimte in beslag neemt.

De wall mount bracket is volledig van staal gemaakt en is geschikt voor wandmontage van 
patchpanelen of andere 19 inch rack apparatuur en voor het organiseren van kabels of apparatuur in 
uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF. De stevige, duurzame constructie is met name 
handig in ruwe omgevingen. En omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten van het 
open-frame wand rack 40 cm is, zijn ze bij uitstek geschikt voor gipsmuren voor een eenvoudige en 
veilige bevestiging aan de steunbalken.

Bij de wandmontagesteun worden kooimoeren en schroeven geleverd, zodat u geen aparte 
montagemiddelen hoeft te kopen. De beugel is ideaal voor de montage van apparatuur met een diepte 
tot 30cm zodat er voldoende ruimte voor de kabels overblijft.

De WALLMOUNT4 heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

 



Toepassingen

• Monteer patchpanelen en andere slanke 19" apparatuur aan de wand

Eigenschappen

• 4U WALL MOUNT RACK: Dit 19" low-profile wall mount rack heeft een maximale montagediepte van 
35 cm en wordt aanbevolen voor netwerkapparatuur tot 30 cm diep, zodat er ~5cm overblijft voor 
kabels; maximumgewicht 20 kg

• EENVOUDIG TE INSTALLEREN: De 4U wall mount patchpanel bracket wordt volledig gemonteerd 
geleverd inclusief 16x M6 schroeven en 16x M6 kooimoeren - Eenvoudige installatie zonder extra 
kosten voor bevestigingsmateriaal

• KOUDGEWALSTE STALEN CONSTRUCTIE: Het wandmonteerbare data rack heeft een sterke 
constructie voor een veilige en stevige montage; inclusief bevestigingsmaterialen; geschikt voor 
montage steunbalken (40cm tussen bevestigingsgaten)

• EENVOUDIG KABELMANAGEMENT: De kleine muurbeugel is geschikt voor allerlei apparaten en is 
ontworpen met efficiëntie in gedachten: een toegang aan de achterkant zorgt voor een eenvoudig 
kabelmanagement in uw netwerkkast, serverruimte of bedradingskast

• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals; dit 4U 
wall mount rack geniet van levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige 
technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Ja

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 4U

Speciale functies Volledig gemonteerd geleverd

U-markeringen

wandmonteerbaar

Aardingslip(pen)

Montagerailprofiel L-Shape



Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 44.1 lb [20 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Type behuizing Staal

Lengte product 13.8 in [35.0 cm]

Breedte product 19.6 in [49.8 cm]

Hoogte product 7.2 in [18.4 cm]

Gewicht product 10.9 lb [5.0 kg]

Maximale 
montagediepte

13.8 in [35 cm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 15.2 in [38.7 cm]

Package Width 21.0 in [53.4 cm]

Package Height 9.1 in [23.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.0 lb [5.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Muurbeugel voor patchpaneel

16 - M6 schroeven

16 - M6 kooimoeren



16 - M6 ronde kunststof onderlegringen

4 - Kunststof wandankers

4 - M5-25 platkopschroeven

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


