
8U&nbsp;väggmonterat rack&nbsp;- 35 cm djupt&nbsp;(Lågprofil)&nbsp;- 19-tums 
väggmonterat patchpanelfäste för grund server&nbsp;och 
IT-utrustning,&nbsp;nätverksswitchar&nbsp;- 36 kg vikt-&nbsp;kapacitet, svart

Produkt ID: WALLMOUNT8

Detta väggmonterbara fäste ger utrymme på 8U för montering av kort rackmonterbar utrustning som 
är 35,5 cm djup eller kortare till väggen, som till exempel patchpaneler eller nätverksswitchar.

8U racket optimerar din arbetsyta genom att effektivt montera din korta utrustning på väggen istället 
för att ta upp skrivbordsyta eller användbar annan yta. Det är perfekt för din SoHo-miljö (small office, 
home office) eller serverrum eftersom det inte tar upp någon golvyta.

Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din 
viktiga utrustning.  Och eftersom väggrackets monteringshål är placerade 40,6 cm ifrån varandra 
matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar för att garantera enkel och säker förankring i 
väggen.

Racket har även en bakre åtkomstpanel som kan användas för att enkelt dra kablar till racket.

Korgmuttrar och skruvar medföljer väggmonteringsfästet för att bespara dig problemet med att hitta 
separat monteringshårdvara.

Om du letar efter en tunnare monteringslösning med färre eller fler rackenheter har StarTech.com 
även ett 6U väggmonteringsfäste och ett 12U väggmonteringsfäste.

WALLMOUNT8 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Montera utrustning som är upp till 35,5 cm djup på väggen

• Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

• Spara plats i ditt SoHo (small office, home office) eller serverrum genom att montera utrustning till 
väggen istället för att ta upp plats på golvet

Funktioner

• 8U VÄGGMONTERAT RACK: Detta 19 tum breda väggmonterade ställ med låg profil har ett maximalt 
monteringsdjup på 35 cm, rekommenderas för nätverksutrustning med upp till 30 djup, vilket lämnar 
4,5 cm för kabeldragning; maximal vikt 36 kg

• KONSTRUKTION I KALLVALSAT STÅL: Det väggmonterade datastället har en konstruktion i solitt stål 
för ultimat hållbarhet och för att säkerställa en säker och robust monteringslösning, inklusive hårdvara 
för väggmontering; Installeras på 40 cm bultar med monteringshål

• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Detta väggmonterade 
8U-rack stöds under hela sin livslängd av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i 
Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

• ENKELT ATT INSTALLERA: Detta väggmonterade 8U-patchpanelfäste levereras helt monterat och 
med M6-skruvar och M6-korgmuttrar för enklare installation av utrustningen, vilket undviker besväret 
med att köpa separat monteringshårdvara

• ENKEL KABELHANTERING: Detta lilla väggmonterade patchpanelfäste är byggt för effektivitet, bakre 
utrymme för åtkomst till kabeldragning för enkel kabelorganisering i ditt nätverksskåp, serverrum, 
kabelskåp, klassrum

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 8U



Specialfunktioner Ships Fully Assembled

Kan monteras på väggen

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 80.0 lb [36.3 kg]

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 13.8 in [34.9 cm]

Produktbredd 19.7 in [50.0 cm]

Produkthöjd 14.3 in [36.2 cm]

Produktvikt 12.5 lb [5.7 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

13.8 in [34.9 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 20.6 in [52.2 cm]

Package Width 15.0 in [38.2 cm]

Package Height 15.4 in [39.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 16.6 lb [7.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - väggmonteringsfäste

24 - M5 korgmuttrar



24 - M5-skruvar med brickor

1 - M6 K-mutter

6 - träskruvar

1 - Användarhandbok

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


