
6U väggmonteringsfäste för patchpanel - 35 cm djupt

Produkt ID: WALLMOUNT6

WALLMOUNT6 6U 13,75" djupa väggmonteringsfästet för patchpanel ger stabil och pålitlig förvaring 
för utrustning och låter dig montera utrustning på väggen för en mer tillgänglig arbetsmiljö.

Monteringsfästet är helt i stål och lämpar sig för montering av patchpaneler eller annan tunn 19" 
utrustning på en vägg.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 

Användning

• Väggmontera patchpaneler och annan tunn 19" hyllmonteringsutrustning

Funktioner

• 6U VÄGGMONTERAT RACK: Detta 6U 35 cm djupa väggmonteringsfäste har en öppen ram, två 
stolpar med ett maximalt monteringsdjup på 35 cm och en maximal viktkapacitet på 19,9 kg.

• ENKELT ATT INSTALLERA: Detta väggmonterade 6U-fäste levereras helt monterat och med 
M6-skruvar och M6-korgmuttrar för enklare installation, vilket undviker besväret med att köpa separat 



monteringshårdvara

• KONSTRUKTION I KALLVALSAT STÅL: Monteringsfästet är tillverkat av robust kallvalsat stål så du 
kan lita på att det håller din nätverksutrustning säkert på plats. Detta fäste är perfekt på ställen där 
det är ont om plats

• OPTIMERA FÖRVARINGSUTRYMMET: 6U väggmonteringsfästet erbjuder en stabil och pålitlig 
förvaring för utrustning och gör att du kan montera utrustning på väggen för en mer tillgänglig 
arbetsmiljö.

• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: StarTech.com erbjuder livstidsgaranti och gratis teknisk support 
för detta fäste och har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer än 30 år

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 6U

Specialfunktioner Ships Fully Assembled

U-markeringar

Kan monteras på väggen

Profil monteringsskenor L-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 44.1 lb [20 kg]

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Kabinettyp Stål



Produktlängd 13.8 in [35.0 cm]

Produktbredd 19.6 in [49.8 cm]

Produkthöjd 10.7 in [27.3 cm]

Produktvikt 9.9 lb [4.5 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

13.8 in [35 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Förpackningsantal 1

Package Length 20.6 in [52.4 cm]

Package Width 15.0 in [38.0 cm]

Package Height 11.8 in [30.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 13.9 lb [6.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 6U hylla med väggmontering

12 - M6 skruvar

12 - M6 korgmuttrar

12 - plastbrickor

4 - M5-25 försänkta skruvar

4 - Väggankare i plast

1 - Instruktionsbok

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


