18U Serverkast rack - wand monteerbaar - diepte
tot 20" / 50 cm - scharnierende behuizing
Product ID: RK1820WALHM

Deze functierijke 18U rack kast voor serverruimtes is ideaal voor het optimaliseren van de opslag van
apparatuur in netwerkkasten, randdatacentra en technologiewinkels met beperkte ruimte, waar
apparatuur moet kunnen worden gemonteerd. Dit rack is voorzien van verstelbare montagerails, met
gaas afgedekte deuren en panelen alsmede actieve koelingsopties.

Veilige toegang tot apparatuur aan alle vier kanten
U krijgt toegang tot uw apparatuur en kabels van alle vier de zijden van dit datacenter rack, inclusief de
achterkant, waar de behuizing via een scharnier van de wand weg draait.
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Uitstekende apparatuurbescherming
Dit wandmonteerbare apparatuur rack heeft een hoogwaardige stalen constructie, met veilige, afsluitbare
voor- en achterdeuren alsmede afsluitbare zijpanelen. Het heeft een aardingslip om de opbouw van
statische elektriciteit te voorkomen, die elektrostatische ontlading (ESD) kan veroorzaken; zo is uw
apparatuur tegen stootspanningen beschermd.
Dit rack biedt ook betrouwbare bescherming dankzij zowel passieve als actieve koeling. De met gaas
afgedekte voordeuren en zijpanelen samen met de ventilatieopeningen aan de bovenkant bieden passieve
koeling, terwijl de bovenkant is voorzien van steunen voor de installatie van 120 mm ventilatoren voor
een extra actieve koeloptie.

Monteer alle soorten apparatuur
Deze met 4 stangen uitgeruste kast voor serverruimtes heeft een maximale gewichtscapaciteit van 90 kg
en een montagediepte van 5 tot 40,6 cm, waardoor dit rack geschikt is voor vele verschillende apparaten.
De montagerails van het rack kunnen in de vierkante kooimoergaten of getapte 12-24 draadsgaten
worden aangebracht. Voor niet-monteerbare apparatuur wordt bij dit rack ook een 1U schap geleverd.
Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m
lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u
uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze
aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan
op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle
rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Uitgebreide producttesten en deskundige technische ondersteuning
StarTech.com onderwerpt al zijn producten aan grondige compatibiliteits- en prestatietesten om ervoor te
zorgen dat wij de industrienormen vervullen of overtreffen en hoogwaardige producten aan onze klanten
bieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken
direct met StarTech.com ingenieurs samen om onze klanten zowel vóór als na de aankoop te
ondersteunen.
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De RK1820WALHM wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Monteer uw server of netwerkapparatuur strak tegen de wand, op
plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie-opslagplaatsen of
reparatiecentra

•

Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig
rack te veel ruimte in beslag neemt
Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast,
bedradingskast, back office of IDF

•

Features
•

•
•
•
•

Scharnier aan de achterkant draait het rack van de wand af, zodat
het zijpaneel toegankelijk wordt, perfect voor netwerkkasten en
randdatacentra
Volledig beveiligd met afsluitbare voordeuren, achterdeuren en
zijpanelen inclusief 2 sleutelsets
Het rack heeft een robuuste maximale gewichtscapaciteit van 90 kg
Verstelbare montagerails kunnen in de vierkante kooimoergaten of
getapte 12-24 draadsgaten worden aangebracht.
Inclusief een 1U schap en een rol met 3 meter
klittenbandkabelbinder
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Hardware

Warranty

5 Years

Industriestandaarden

EIA/ECA-310-E

Kenmerken deur voorkant

Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare
voordeur

Koelopties

Four Optional Fans: 120 mm

Montagerailprofiel

L-Shape

Mounting Hole Types

Vierkant (voor kooimoer)
Schroefdraadgat

Rack type

Met 4 stijlen

Side Panel Features

Secure Key Lock with Removable Side Panels

Speciale functies

Verstelbare montagerails
Aardingslip(pen)
Volledig gemonteerd geleverd
U-markeringen
Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de
achterkant

Type achterdeur

Staal

Type frame

Gesloten kast

Type voordeur

Staalgaas

Type zijpaneel

Staalgaas

U-hoogte

18U

Wandmonteerbaar

Ja

Prestaties

Weight Capacity

198.9 lb [90 kg]

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys

Fysieke
eigenschappen

Kenmerken deur achterkant

Veiligheidsslot met sleutel

Kleur

Zwart

Breedte product

24 in [61 cm]

Gewicht product

149.6 lb [67.7 kg]

Hoogte product

35.6 in [90.4 cm]

Interne breedte

23.5 in [59.7 cm]

Interne diepte

21.7 in [55 cm]

Product
Measurements
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Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Lengte product

21.7 in [55.1 cm]

Maximale montagediepte

16 in [40.6 cm]

Minimale montagediepte

2.4 in [6 cm]

Package Height

3.4 ft [1 m]

Package Length

23.6 in [60 cm]

Package Width

25.2 in [64 cm]

Plat verpakt (montage vereist)

Nee

Verzendgewicht (verpakt)

151.8 lb [68.7 kg]

Meegeleverd

1 - aan de wand te monteren behuizing

1 - 1U schap
1 - rol met klittenbandkabelbinders
75 - 12-24 kooimoeren
75 - 12-24 schroeven
2 - sleutels deur
2 - sleutels zijpaneel
1 - handleiding
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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