Wand monteerbaar server rack - ingebouwd schap - wandkast - massief staal - 4U
Productcode: WALLSHELF4U

Dit wandmonteerbare rack biedt 4U ruimte voor de montage van uw servers of A/V-apparatuur aan
een wand. Het rack heeft ook een ingebouwd schap waardoor u beschikt over een stevig oppervlak
voor het opbergen van apparatuur die niet rackmonteerbaar is.
De aan de wand monteerbare steun heeft een verstelbare monteerdiepte van 12 inch tot 18 inch en
ook een 30 cm (12 inch) schap met dubbele posities, dat zowel aan de bovenkant als aan de
onderkant kan worden geplaatst afhankelijk van waar het rack zich bevindt. Deze twee kenmerken
maken het u mogelijk om zowel de diepte als de layout aan te passen zodat uw apparaten en kabels
zo goed mogelijk in te passen waardoor het rack zo goed mogelijk in uw ruimte past.
Het feit dat het 4U rack op de wand kan worden gemonteerd, maakt het u mogelijk om bureau- of
vloerruimte vrij te maken -- perfect voor uw SoHo (small office, home office) omgeving, serverruimte
of elke andere plaats met beperkte ruimte.
Het wandrack is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw
cruciale apparatuur en omdat de onderlinge afstand van de wandmontagegaten 40 cm (16 inch) is, is
het bij uitstek geschikt voor standaardgipsplaatwanden voor een eenvoudige en veilige bevestiging
aan de wandbalken.
Voor een probleemloze installatie heeft het rack 10-32 'getapte' rails, zodat u uw apparatuur direct
aan de rail kunt monteren en geen lastige kooimoeren hoeft te gebruiken.
Het wandmonteerbare rack wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume, en daardoor de
transportkosten, aanzienlijk te verminderen, terwijl het ook meer bescherming biedt dan vooraf
gemonteerde racks. Omdat het rack efficiënt is verpakt, kunt u het eenvoudig opbergen en
transporteren, voor gebruik op een later tijdstip of op andere locatie dan waar het werd ontvangen.
De WALLSHELF4U wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Installeer netwerk- en telecommunicatieapparatuur strak tegen de wand
• Gebruik het in uw kleine kantooromgeving waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
• Berg frequent gebruikt gereedschap op op het ingebouwde schap
• Plaats apparatuur dat niet in een rack kan worden gemonteerd op het ingebouwde schap

Eigenschappen
• Personaliseer uw installatie met het ingebouwde schap, dat zowel aan de bovenkant als aan de
onderkant van het rack kan worden geplaatst.
• Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte door IT- of AV-apparatuur aan de wand te monteren
• Probleemloze installatie met 10-32 'getapte' rails, waardoor u uw apparatuur direct zonder
kooimoeren aan de rail kunt bevestigen
• Instelbare montagediepte van 25 tot 45 cm (12 tot 18 inch)
• 4U wandmontagedesign
• Vervaardigd naar EIA-310-normen voor 19"-racks
• Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
• Bevestigingspunten voor kabelbeheer
• Opening aan de achterkant voor kabeltoegang

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Wandmonteerbaar

Ja

Rack type

Met 2 stijlen

Type frame

Open Frame

U-hoogte

4U

Speciale functies

Verstelbare montagerails
Eenvoudig monteerbaar
wandmonteerbaar

Montagerailprofiel

L-Shape

Mounting Hole Types

Schroefdraadgat

Industriestandaarden

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

75.2 lb [34.0 kg]

Kleur

Zwart

Construction Material

Staal

Lengte product

12.0 in [30.5 cm]

Breedte product

19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product

10.6 in [26.8 cm]

Gewicht product

15.6 lb [7.0 kg]

Maximale
montagediepte

17.8 in [45.1 cm]

Plat verpakt (montage
vereist)

Ja

Package Length

19.7 in [50.0 cm]

Package Width

15.0 in [38.0 cm]

Package Height

1.6 in [40.0 mm]

Verzendgewicht

17.0 lb [7.7 kg]

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

Product
Measurements

Verpakkingsinform
atie

(verpakt)
Wat wordt er
meegeleverd
Meegeleverd

achterplaat
rechter steun
linker steun
schapsteun
verstelbare rails
10-32 x 3/8 schroeven
10-32 montageschroeven
montagesjabloon
houtschroeven
Handleiding

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

