
1U Scharnierende Muurbeugel voor Patch Panelen - Diepte 10cm - 19" Patch Panel 
Swing Rack voor Minder Diepe Netwerk Apparaten - 7kg

Productcode: WALLMOUNTH1

De WALLMOUNTH1 1U 19 inch scharnierende beugel voor montage van patchpanelen aan de wand is 
10 cm diep en stevig ontworpen - een betrouwbare oplossing voor het aan de wand monteren van een 
patchpaneel of andere slanke 19”-netwerkapparatuur.

De patchpaneel muurbeugel is voorzien van een scharnier voor eenvoudige toegang tot 
configuratieknoppen, poorten en kabels. Omdat de montagegaten 40 cm van elkaar zijn aangebracht, 
is deze beugel geschikt voor montage op bijna elke wand.

Met 2 jaar garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

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

Eigenschappen

• ROBUUST ONTWERP: Deze 1U 19in scharnierende muursteun is duurzaam ontworpen om een 
patchpaneel, of andere 19in netwerk/data/IT apparatuur aan een muur te bevestigen



• OPTIMALE WERKRUIMTE: Deze duurzame 1U 19in scharnierende muurbeugel heeft een maximale 
montagediepte van 14,8cm en een maximaal draagvermogen van 8kg

• EENVOUDIGE TOEGANG: De scharnierende beugel zorgt voor eenvoudige toegang tot 
configuratieknoppen, poorten en kabels, en tot de achterkant van uw apparatuur

• STANDAARD MONTAGEGATEN: De wandmontagegaten op deze 1U scharnierende rackbeugel staan 
op 40,6cm (16") afstand van elkaar

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Deze muurbeugel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en 
geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Wandmonteerbaar Ja

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 1U

Montagerailprofiel L-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 17.6 lb [8 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product 
Measurements

Lengte product 6.0 in [15.2 cm]

Breedte product 19.7 in [50.1 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.4 cm]



Gewicht product 1.3 lb [0.6 kg]

Maximale 
montagediepte

5.8 in [14.8 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Nee

Package Length 20.3 in [51.5 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 2.4 in [6.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.9 lb [0.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - wandmonteerbaar rack

4 - M6 schroeven

4 - M6 kooimoeren

4 - kunststof sluitringen

2 - wandschroeven

2 - kunststofankers

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


