Väggmonterbart serverrack med inbyggd hylla - solitt stål - 8U
Produkt ID: WALLSHELF8U

Detta väggmonterbara rack ger utrymme på 8U för montering av servrar eller A/V-utrustning på en
vägg. Racket har även en inbyggd hylla som skapar en stabil yta för att förvara utrustning som inte är
rack-monterbar.
Det väggmonterbara fästet har ett justerbart monteringsdjup på mellan 30 och 45 centimeter samt en
hylla på 30 centimeter som kan placeras antingen överst eller underst beroende på hur du monterar
racket. Dessa två funktioner gör att du kan anpassa både djup och layout så att de passar din
utrustning och kablar och säkerställa att racket passar ditt utrymme.
8U-rackets väggmontering gör att du kan frigöra skrivbords- eller golvutrymme - perfekt för din
SOHO-miljö (small office, home office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta.
Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din
viktiga utrustning. Och eftersom väggmonteringshålen är placerade 40,6 cm ifrån varandra matchar
de exakt ett standard ramverk för gipsväggar, för att garantera enkel och säker förankring i väggen.
För problemfri installation av utrustning har racket 10-32 gängade skenor så att du kan montera din
utrustning direkt till skenan och slippa använda korgmuttrar.
Det väggmonterbara racket levereras i ett platt paket för att minska leveransvolymen, vilket
signifikant minskar dina fraktkostnader och även ger bättre skydd än förmonterade rack erbjuder.
Eftersom racket paketeras effektivt kan du enkelt förvara och transportera racket för användning
senare eller på en annan plats.
WALLSHELF8U täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Installera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg
• Använd på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
• Förvara verktyg som används ofta på en inbyggda hyllan
• Placera utrustning som inte är rack-monterbar på den inbyggda hyllan

Funktioner
• Spara plats i kontoret eller i serverrummet genom att montera IT- eller AV-utrustning på väggen
• 8U väggmonterbar design
• Tillverkad för att uppfylla EIA-310-standarder för 19" rack
• Tillverkad i solitt stål för hållbarhet
• Problemfri installation med 10-32 gängade skenor så att du kan montera din utrustning direkt till
skenan utan korgmuttrar
• Anpassa din konfiguration med en inbyggd hylla som kan placeras antingen överst eller underst i
racket
• Punkter för kabelhantering
• Bakre öppning för kabelåtkomst
• Justerbart monteringsdjup från 30 cm till 45 cm

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Väggmonterbar

Ja

Hylltyp

2 stag

Ramtyp

Öppen ram

U-höjd

8U

Specialfunktioner

Kan monteras på väggen
Enkel montering

Profil
monteringsskenor

L-Shape

Mounting Hole Types

Gängat hål

Industristandarder

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

75.2 lb [34.0 kg]

Färg

Svart

Construction Material

Stål

Produktlängd

12.1 in [30.7 cm]

Produktbredd

19.1 in [48.5 cm]

Produkthöjd

17.6 in [44.6 cm]

Produktvikt

24.6 lb [11.1 kg]

Maximalt
monteringsdjup

17.8 in [45.3 cm]

Prestanda

Utseende

Product
Measurements

Förpackning
Platt paket (montering Ja
krävs)
Package Length

21.3 in [54 cm]

Package Width

20.0 in [50.7 cm]

Package Height

1.7 in [43 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

26.5 lb [12.0 kg]

Ingår i paketet

bakplatta

Vad det är i
lådan

högerfäste
vänsterfäste
hyllfäste
justerbara skenor
10-32 x 3/8 skruvar
10-32 monteringsskruvar
monteringsmall
Instruktionsbok
träskruvar

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

