6U 35 cm diep serverrack wandmontage beugel voor patchpanelen
Productcode: WALLMOUNT6

De WALLMOUNT6 6U 35cm diepe Montagebeugel voor Patchpanelen zorgt voor een stevige en
betrouwbare opslagmogelijkheid, zodat u apparatuur aan de wand kunt monteren voor een meer
efficiënte en toegankelijke werkomgeving. De montagebeugel is volledig gemaakt uit staal en is
geschikt voor het aan de wand monteren van patchpanelen of andere slanke 19 inch apparatuur. Met
levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Monteer patchpanelen en andere slanke 19” apparatuur aan de wand

Eigenschappen
• 20kg draagvermogen
• Rackhoogte van 6U
• COLD-ROLLED STEEL CONSTRUCTION: Made of sturdy cold rolled steel, you can rely on this
mounting bracket to keep your network equipment safe and sound. This bracket is perfect in areas
where space is at a premium
• OPTIMIZE STORAGE SPACE: The 6U wall mounting bracket delivers a dependable equipment storage
option, allowing you to wall mount equipment for a more efficient and accessible operating
environment

• Stevige constructie uit koudgewalst staal

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Wandmonteerbaar

Ja

Rack type

Met 2 stijlen

Type frame

Open Frame

U-hoogte

6U

Speciale functies

Volledig gemonteerd geleverd
U-markeringen
wandmonteerbaar

Montagerailprofiel

L-Shape

Mounting Hole Types

Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

44.2 lb [20 kg]

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

10.7 in [27.3 cm]

Gewicht product

9.9 lb [4.5 kg]

Maximale

13.8 in [35 cm]

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

montagediepte
Verpakkingsinform
atie
Plat verpakt (montage
vereist)

Nee

Package Length

20.6 in [52.4 cm]

Package Width

15.0 in [38.0 cm]

Package Height

11.8 in [30.0 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

13.9 lb [6.3 kg]

Meegeleverd

6U-rack voor wandmontage

Wat wordt er
meegeleverd

M6 schroeven
M6 kooimoeren
Handleiding

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

