
2U DIN Rail Kit voor Standaard 19" Rack - Verstelbare DIN-rail Rack Montageset met 
Top Hat/Mini/G-rails, 12.5kg Draagvermogen

Productcode: ADJDINKIT

De ADJDINKIT Verstelbare DIN-rail rack montageset vereenvoudigt de montage van uw DIN-rail 
apparatuur in een 19-inch serverrack, serverkast of muurplaat zonder verspilling van ruimte doordat 
er voor elk apparaat een andere beugel nodig is. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de 
US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule 
mogelijk maakt.

Deze 19-inch DIN-rail montageset bestaat uit de drie meest gebruikte DIN-rail-systemen: Top-Hat, 
Mini Top-Hat en type G.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Installeer DIN-rail monteerbare apparatuur in een standaard 19 rack of kast

• Twee ADJDINKIT's kunnen naast elkaar worden gebruikt in dezelfde U-hoogte, gemonteerd op zowel 
de voorste als de achterste rails



Eigenschappen

• STANDAARD COMPATIBILITEIT: Dankzij het universeel ontwerp past deze DIN-rail bevestiging in 
standaard 19 inch brede serverracks of kasten en neemt 2U ruimte in beslag; Maximaal 
draagvermogen 12,5kg

• HEAVY DUTY ONTWERP: Deze DIN-rail kit is vervaardigd uit massief koudgewalst staal, zodat uw 
kostbare apparatuur veilig gemonteerd kan blijven

• VEELZIJDIG GEBRUIK: Deze DIN-rail kit biedt een verstelbare DIN-rail diepte voor een breed scala 
aan producten, waaronder DIN-rail media converters, industriële PoE schakelaars, audio en 
AV-apparatuur

• BREDE COMPATIBILITEIT: Deze rack mount rail kit wordt geleverd met drie soorten DIN rails 
(top-hat, miniatuur top-hat, en g-type), en is dus compatibel met bijna alle DIN rail apparatuur

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze rack mount rail kit werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type frame Staal

U-hoogte 2U

Kabelbeheer Nee

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Interne breedte 16.4 in [41.7 cm]

Interne hoogte 3.3 in [85 mm]

Interne diepte 8.7 in [22.2 cm]

Lengte product 19.0 in [48.3 cm]

Breedte product 9.9 in [25.2 cm]

Hoogte product 3.5 in [8.9 cm]

Gewicht product 4.7 lb [2.1 kg]

Maximale 8.7 in [22.2 cm]



montagediepte

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 19.5 in [49.5 cm]

Package Width 11.0 in [27.9 cm]

Package Height 4.6 in [11.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.8 lb [2.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - DIN-rail montagebeugels

1 - Top-Hat DIN-rail

1 - Mini Top-Hat DIN-rail

1 - Type G Top-Hat DIN-rail

1 - Pakje met M5 schroeven en moeren (4 van elk)

2 - Geleiderbouten

2 - DIN-rail bevestigingsschroeven

2 - Vleugelmoeren

4 - Kunststof sluitringen

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


