
1U 4-Post Verstelbare Geventileerde Plank voor Server Rack - 150 kg -  49,5 tot 97,4 
cm Rack Shelf met Instelbare Montagediepte - Universeel Schap voor 19" AV, Data & 
Netwerk Rack Apparatuur

Productcode: ADJSHELFHDV

Met de ADJSHELFHDV 1U Verstelbare Robuuste Geventileerde Plank voor Rackmontage kunt u een 
verstelbare 1U-plank met hoog draagvermogen toevoegen aan een standaard 19 inch serverrack of 
serverkast. 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 robuuste plank kan worden ingesteld van 49,5 cm tot 97,4 cm (inbouwdiepte) naar gelang uw 
rack, waarbij het geventileerde ontwerp de luchtstroom verbetert en zo de temperatuur in het rack 
verlaagt. Gemaakt uit 1,2 mm dik hoogwaardig koudgewalst staal, dat sterk genoeg is om maximaal 
150kg aan apparatuur te kunnen dragen - een duurzame oplossing voor het opslaan van grotere, niet 
in een rack monteerbare apparaten, zwaar gereedschap of andere randapparatuur

Deze rack shelf geniet van een levenslange garantie en gratis 24/5 levenslange meertalige technische 
ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Voeg opslagruimte toe aan niet al te diepe netwerkkasten of serverracks



• Biedt extra opslagruimte voor zware, bedrijfskritische en niet in een rack monteerbare apparatuur

• Voor gebruik met alle 19" brede serverracks en serverkasten

Eigenschappen

• UNIVERSELE 19" FIT: Geventileerde server rack plank is geschikt voor 19" server racks en heeft een 
diepte van 70cm met een verstelbare montage diepte van 49,5 tot 97.4cm; Ideaal voor opbergen van 
data-/netwerkapparatuur of gereedschap

• COMPACT ONTWERP: De verstelbare geventileerde rack shelf heeft een zeer compacte vorm, 
waardoor het ideaal is voor het opbergen van niet-rackgemonteerde apparatuur en gereedschap in uw 
server room, studio of kantoor

• HEAVY-DUTY & DUURZAAM: Deze stevige IT grade geventileerde opbergplank is gemaakt van SPCC 
commercieel koudgewalst staal en gandeert duurzaamheid op lange termijn met een totaal 
draagvermogen van 150 kg

• VEELZIJDIG GEBRUIK: Met een oppervlaktediepte van 70cm, en een verstelbare montagediepte van 
49,5-97,4 cm kan dit schap geïnstalleerd worden in elk 19" server rack of cabinet - Creëer extra 
opslagruimte voor al uw gereedschap of A/V accessoires

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze rackmonteerbare geventileerde legplank 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 1U

Kabelbeheer Nee

Industriestandaarden EIA RS310-D

Montage-opties Frontmontage (voor- en achterzijde)

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

330.8 lb [150 kg]

Algemene specificaties Draagvermogen: Rev 01 tot 113kg; Rev 02 of hoger tot 
150kg



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Dikte behuizing 0.0 in [1.2 mm]

Lengte product 27.6 in [70.0 cm]

Breedte product 19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.4 cm]

Gewicht product 12.5 lb [5.7 kg]

Maximale 
montagediepte

38.3 in [97.4 cm]

Minimale 
montagediepte

19.5 in [49.5 cm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 20.9 in [53.0 cm]

Package Width 30.5 in [77.5 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

15.0 lb [6.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1U Verstelbare Plank Serverrack Hoog 
Draagvermogen

1 - Handleiding

1 - 1U Schap Voor Rack

2 - Montagebeugels voorzijde

2 - Montagebeugels achterzijde



8 - M6x12mm Montage Beugel Schroeven

8 - M6x12 mm schroeven

8 - M6 kooimoeren

8 - M6 kunststof onderlegring

1 - Quick-start handleiding

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


