
2U Hinged Wall Mount Patch Panel Bracket - 6 inch Deep - 19" Patch Panel Swing Rack 
for Shallow Network Equipment- 22lbs

Produkt ID: WALLMOUNTH2

The WALLMOUNTH2 2U 19in Hinged Wall Mounting Bracket for Patch Panels is 6in deep and sturdily 
designed to provide a dependable solution for mounting a patch panel, or other slim 19in networking 
equipment to a wall.

The patch panel wall mount features a hinged design for easy access to configuration buttons, ports 
and cables. The wall mounting holes are spaced 16 in. apart, making it suitable for mounting on 
almost any wall, based on common wall-frame stud spacing.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 

Användning

• Wall mount patch panels and other slim 19” rackmount equipment

Funktioner

• ENKEL UTRUSTNINGSÅTKOMST: Det väggmonterade patchpanelfästet har en gångjärnsdesign för 
enkel åtkomst till konfigurationsknappar, portar och kablar, och till baksidan av utrustningen för enkel 



justering

• ROBUST KONSTRUKTION: Det här nätverksracket med patchpanel är tillverkat av robust kallvalsat 
stål och är utformat för att ge en pålitlig lösning för montering av 19-tums 
nätverks-/data/IT-utrustning på en vägg

• STANDARDISERAD HÅLSTORLEK: Det väggmonterade 2U-patchpanelfästet på 19 tum med gångjärn 
sitter 16 tum från varandra, vilket passar perfekt för standardkonstruktioner med gipsväggar för att 
säkerställa enkel och säker förankring i väggreglar

• OPTIMERAD ARBETSYTA: Det här kraftiga och väggmonterade 2U-serverutrustningsracket med 
gångjärn har ett maximalt monteringsdjup på 14,8 cm (5,8 tum) och en maximal viktkapacitet på 10 
kg

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Det här väggmonteringsfästet är designat och byggt för IT-proffs 
och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla 
vardagar

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Väggmonterbar Ja

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 2U

Profil monteringsskenor L-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 22.0 lb [10 kg]

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 5.9 in [15.1 cm]



Produktbredd 19.7 in [50.1 cm]

Produkthöjd 3.5 in [8.8 cm]

Produktvikt 2.6 lb [1.2 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

5.8 in [14.8 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Package Length 20.2 in [51.4 cm]

Package Width 7.0 in [17.8 cm]

Package Height 4.0 in [10.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.2 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - väggmonteringsrack

4 - M6 skruvar

4 - M6 korgmuttrar

4 - plastbrickor

4 - väggskruvar

4 - plastpluggar

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


