
VALUE Wandbehuizing 15 HE (HxBxD) 775x570x600 
mm

Art.nr. 26.99.0155
Fabrikant VALUE
Art.nr. fabrikant 26.99.0155
EAN (een stuk) 7611990130887

Vrijstaande/wandmontagebehuizing voor actieve of passieve 
netwerkcomponenten

• VALUE wandbehuizing, zwart, met glazen deur
• Uitneembare deur met glazen inzetstuk en ventilatiegaten aan de zijkant
• Afneembare zijwanden zorgen voor optimale toegang tot de binnenkant van de behuizing
• Vloer-/plafondplaat met openingen voor kabelinvoer
• 19" waterpas; in diepte verstelbaar
• Eenpunts draaihendelvergrendeling, vergrendelbaar
• Maximale belasting (verdeeld): 60 kg

Wandbehuizingen zijn vaak de betere oplossing voor kleine netwerkinstallaties

Voor kleine netwerkinstallaties is zelfs een halfhoge netwerkkast vaak te groot, vooral 
omdat er een plaats moet worden gevonden. In dergelijke gevallen zijn wandbehuizingen de 
betere oplossing. Ze bieden voldoende ruimte voor enkele schakelaars en patchpanelen en 
hebben dankzij de wandmontage geen vloeroppervlak nodig. Bovendien kan de 
netwerkbeheerder met de juiste ophanging gemakkelijk de status van de switches uitlezen 
zonder op de knieën te hoeven gaan, of een patchkabel te verwisselen zonder op de grond 
te schuiven.
De VALUE wandbehuizingen bewijzen dat dergelijke praktische oplossingen ook 
aantrekkelijk kunnen zijn. De zwarte, licht glanzende behuizing is zeker geschikt voor op 
kantoor. Een royaal glazen inzetstuk in de deur zorgt voor een duidelijk zicht op alle 
ingebouwde actieve en passieve componenten, zelfs als de deur gesloten is. Zowel de deur 
als de zijwanden kunnen worden verwijderd, waardoor een optimale toegang tot het 



interieur van de behuizing mogelijk is; de kabel kan van boven of van onder worden 
ingevoerd. De deur van de VALUE wandbehuizing wordt geleverd met een afsluitbare 
draaihendel.

Opmerking: foto soortgelijke

Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep 19"-/10"-Rack

Produkt type Wandbehuizing

Kleur zwart

Leveringsomvang Wandbehuizing als bouwpakket, aardingsset, 
montagemateriaal

Server Rack nee

Hoogte eenheden HE 15

Sockel nee

Sockel met anti 
overhelling

nee

Afmeting (HxBxD) 
zonder sokkel

775 x 570 x 600 mm

Bruikbare inbouwdiepte 
in mm

450 mm

Voorzijde Glazendeur met frame

Zijwanden Steekdeur

19"-staander voor

Dak Kabel invoer mogelijk

Dak aansluitbaar nee

Bodem gesloten

Beluchting passief

Aardingsset gemonteerd nee

Cooler uitbreidbaar ja

Kleur (Rackframe) zwart

Kleur (Verkledingsdeel) zwart



Kleur (Designprofiel) zwart

Hoogte 775 mm

Breedte 570 mm

Diepte 600 mm

Gewicht 27.6 kg

Hoogte verpakking 165 mm

Breedte verpakking 600 mm

Diepte verpakking 800 mm

Gewicht verpakking 32 kg


