
Raildiepte Adapterset voor Server Racks - 1U - 10 cm - Verzonken Rack Adapter - Rack 
Mount Adapter Kit - Netwerk Rack Extender - TAA Compliant

Productcode: RDA1U

Met deze diepteadapterset kunt u de montagediepte van één rack unit (1U) in uw server rack tot tien 
cm vergroten of verkleinen. Als u de adapterkit in een configuratie met twee stijlen gebruikt, kunnen 
de extenders een totaal gewicht van 4,5 kg ondersteunen. Als u de adapterkit in een configuratie met 
vier stijlen gebruikt, kunnen de extenders een totaal gewicht van 40 kg ondersteunen. U kunt zelfs 
twee sets extendersteunen in een configuratie met vier stijlen gebruiken met dezelfde 
gewichtsondersteuning.

Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake 
handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

U kunt deze adapterset gebruiken voor het monteren van apparatuur in uw server rack dat tot tien cm 
langer of korter is dan de montagediepte van het rack.

Met deze adapterset kunt uw server rack aanpassen ter ondersteuning van verschillende 
montagedieptes, zodat u de vrijheid hebt om apparatuur met verschillende dieptes in hetzelfde rack te 
monteren. Het is een goedkopere, probleemloze manier om uw apparatuur in één rack te 
consolideren, zodat u slechts één server rack hoeft te beheren in plaats van twee.

De diepte-adapterset kan ook worden gebruikt voor kabelbeheer. U kunt apparatuur 10 cm van de 
rails monteren, om te voorkomen dat de kabels uit het rack steken. U kunt de raildiepte adapter 
gebruiken om apparatuur te monteren met kabels van hoge dichtheid, zoals patchpanelen, PDU's of 
netwerk switches, om de gevolgen van kabelbelasting tot een minimum te beperken en de toegang tot 
de kabels te vergemakkelijken.

De RDA1U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Monteer apparatuur die tot tien cm langer of korter is dan uw server rack

• Zorg voor flexibele montagedieptes ter verbetering van het kabelbeheer

Eigenschappen

• GESCHIKT VOOR VERSCHILLENDE AFMETINGEN: De server rack diepte extender adapter kit verkort 
of verlengt uw rack montage diepte met 10cm

• GESCHIKT VOOR DIVERSE GEWICHTSBELASTINGEN: De 2-post installatie ondersteunt een totaal 
draagvermogen van 2,5 kg en de 4-post installatie ondersteunt een totaal draagvermogen van 40 kg

• GELD BESPAREN: Met deze rackmount adapter kit kunt u al uw apparatuur in een enkele ruimte 
opbergen, zonder extra racks aan te schaffen; De kit bevat de schroeven en moeren om de beugels 
aan uw bestaande rack te bevestigen

• KABELBEHEER: De netwerk rack extender kit wordt op 10 cm van de rails gemonteerd, waardoor 
kabels niet uitsteken en overbelasting van kabels wordt geminimaliseerd

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

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

U-hoogte 1U

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Prestaties

Algemene specificaties Max. gewicht bij 4 stijelen: 40 kg

Max. gewicht bij 2 stijlen: 2,5 kg

Fysieke 
eigenschappen



Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 4.0 in [10.1 cm]

Breedte product 1.8 in [45 mm]

Hoogte product 0.8 in [2.1 cm]

Gewicht product 3.7 oz [104.6 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.2 oz [146.7 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - diepte-adaptersteunen

4 - 10-32 x 5/8 schroeven

4 - 10-32 kooimoeren

1 - Handleiding

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


