
17in diep ventilerend muur monteerbaar schap voor server ruimte

Productcode: WALLSHELF

Het WALLSHELF 43,1 cm diepe, ventilerende, aan de wand te monteren schap voor apparatuur is een 
voordelige en duurzame oplossing om niet-rackmonteerbare apparatuur aan de wand van uw 
serverruimte te monteren.

Het aan de wand te monteren schap van industriële kwaliteit heeft een solide stalen design met op 40 
cm afstand van elkaar aangebrachte montagegaten (voor standaard wandsteunbalken), en 
ondersteunt een totaalgewicht tot 91 kg. Voor eenvoudig kabelmanagement heeft het schap vier 
voorgeboorde kabelgaten met bussen, waardoor u, indien nodig, gemakkelijk netwerk-, voedings-, 
scherm- of andere kabels kunt doorvoeren.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Apparatuuropslag in een datacenter of serverruimte

• Monteer en bewaar grote AV-apparatuur op een schap aan de wand

• Wandmontage-switches en transmissiesystemen



Eigenschappen

• Duurzame solide stalen structuur

• Geventileerde basis voor verbeterde luchtstroom

• Montagegaten op 40 cm afstand van elkaar voor standaard wandsteunbalken

• Vier voorgeboorde kabeldoorvoergaten met bussen - 2 x 1 inch (25,4 mm), 2 x 2,4 inch (60 mm)

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Ja

Type frame Open Frame

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

200.0 lb [90.7 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Interne breedte 20.2 in [51.4 cm]

Interne diepte 16.9 in [42.9 cm]

Lengte product 0.0 in [0.0 mm]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product 17.6 lb [8.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 21.8 in [55.3 cm]

Package Width 18.3 in [46.4 cm]

Package Height 15.0 in [38.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

20.1 lb [9.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Ventilerend aan de muur te monteren schap

4 - Doppen

4 - Vastklikbussen

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


