
24U 19" Wandmonteerbare Server Rack, Verstelbare diepte 12-20" 2 Post Open Frame 
Serverruimte Rack voor AV/Data/ IT Communicatie & Apparatuur/Switch met 
Kooimoeren en Schroeven

Productcode: RACK-24U-20-WALL-OA

De RACK-24U-20-WALL-OA 24U Open Frame Wandmonteerbare Apparatuur Rack met verstelbare 
diepte is een hoogwaardige, stevige relais rack-oplossing die eenvoudig te monteren en te installeren 
is in elke omgeving.

Het open rack heeft een instelbare diepte van 12-20 inch om plaats te bieden aan grotere data-, 
netwerk- en telecommunicatieapparatuur. Met een maximumdiepte van 20 inch maakt deze rack de 
montage van schappen en andere accessoires mogelijk met voldoende vrije ruimte aan de achterkant 
voor kabelbeheer. Het open frame ontwerp helpt om uw apparatuur koel te houden en gemakkelijk 
toegankelijk vanuit verschillende hoeken. De wandbevestigingsgaten zijn 12 en 16 inch uit elkaar 
geplaatst (as tot as) voor een handige en effectieve verankering, waardoor het rek geschikt is voor 
montage op vrijwel elk wandoppervlak of bouwframe.

Deze 18U rack is voorzien van M6 vierkante kooimoeren en M6 schroeven om onnodige moeite te 
besparen bij het zoeken naar aparte bevestigingsmaterialen voor uw apparatuur. Deze rack kan tegen 
de muur worden bevestigd in een server room, data closet of kantoor, waardoor uw kostbare 
vloerruimte wordt vergroot.

De RACK-24U-20-WALL-OA wordt 5 jaar lang ondersteund door StarTech.com, inclusief gratis 
levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen



Eigenschappen

• VERSTELBARE DIEPTE: Deze 2-post 24U 19 inch open frame rack is EIA/ECA-310 compliant, en met 
een verstelbare montage diepte gaande van 12 - 20 inch, is het ideaal voor netwerk switches, servers, 
patch panelen, en PDUs

• HEAVY DUTY: Deze duurzame rack heeft een 2,0mm dikke verticale cold-rolled stale SPCC rail en 
een gewichtscapaciteit van max. 90kg. Dank zij een onbelemmerde luchtstroom blijft uw apparatuur 
koel en is eenvoudig te installeren met toegang tot alle zijden.

• GECERTIFICEERDE VERPAKKING: Het rek wordt plat verpakt verzonden om een complete en 
onbeschadigde levering te garanderen en is ISTA-6 gecertificeerd

• ACCESSOIRES INBEGREPEN: Het wandmonteerbare server rack bevat een complete set vierkante 
M6-kooimoeren en M6-schroeven om al uw apparatuur veilig in het rek te bevestigen en is tevens 
voorzien van uitgebreide montage-instructies

• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals; Deze 
verstelbare wandmonteerbaar 2 Post rack wordt ondersteund door een garantie van 5 jaar, inclusief 
gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Wandmonteerbaar Ja

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 24U

Speciale functies Eenvoudig monteerbaar

wandmonteerbaar

Montagerailprofiel G-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 198.9 lb [90 kg]



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Lengte product 20.0 in [50.8 cm]

Breedte product 19.8 in [50.4 cm]

Hoogte product 3.8 ft [1.2 m]

Gewicht product 35.4 lb [16.0 kg]

Maximale 
montagediepte

20.0 in [50.8 cm]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 4.0 ft [1.2 m]

Package Width 16.5 in [42.0 cm]

Package Height 6.3 in [16.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

44.9 lb [20.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - Front Horizontal Brackets

2 - Rear Horizontal Brackets

2 - Vertical Brackets

96 - M6 kooimoeren

96 - M6 kooischroeven

96 - kunststof sluitringen

16 - M5x12mm Montage Schroeven

24 - M8x16mm Bouten

24 - #8 Platte Ringen



1 - Quick-start handleiding

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


