
Adapterpaket för skendjup för serverhyllor - 1U

Produkt ID: RDA1U

Med detta adapterpaket för djup kan du bygga ut eller reducera djupet på en hyllenhet (1U) i din 
serverhylla med upp till 10 cm. Om du använder adapterpaketet i en installation med två stolpar kan 
förlängarna bära en total vikt på 4,5 kg. Om du använder adapterpaketet i en installation med fyra 
stolpar kan förlängarna bära en total vikt på 40 kg. Du kan även använda två par förlängarfästen i en 
installation med fyra stolpar och uppnå samma viktkapacitet.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket 
tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Du kan använda detta adapterpaket för att montera utrustning i din serverhylla som är upp till 10 cm 
längre eller kortare än hyllans monteringsdjup.

Med detta adapterpaket kan du anpassa din serverhylla för stöd för olika monteringsdjup så att du får 
friheten att montera utrustning med olika djup i samma hylla. Det är ett kostnadssparande och 
problemfritt sätt att samla din utrustning i en enda hylla så att du bara har en serverhylla att hantera 
istället för två.

Adapterpaket för djup kan även användas till att hantera kablar. Du kan montera utrustning 10 cm 
från skenorna för att förhindra att kablar sticker ut ur hyllan. Du kan använda skendjup-adaptern till 
att montera utrustning med högdensitetskablage, som till exempel patchpaneler, PDU:er eller 
nätverksswitchar för att minimera kabelbelastning och ge enklare åtkomst till kablarna.

RDA1U täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Montera utrustning som är upp till 10 cm längre eller kortare än din serverhylla

• Skapa flexibelt monteringsdjup för att förbättra kabelhantering

Funktioner

• Öka eller minska monteringsdjupet på en hyllenhet (1U) i din serverhylla med 10 cm (4").

• Spara pengar genom att installera utrustning med olika monteringsdjup i samma hylla

• TAA-kompatibel

• Hantera kablar inuti hyllan enklare genom att ändra utrustningens djup

• Kan bära en total vikt på 40 kg i en installation med fyra stolpar, eller 2,5 kg i en installation med 
två stolpar

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

U-höjd 1U

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Viktkapacitet 4 stolpar: 40 kg

Viktkapacitet 2 stolpar: 2,5 kg

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 4.0 in [10.1 cm]

Produktbredd 1.8 in [45 mm]



Produkthöjd 0.8 in [2.1 cm]

Produktvikt 3.7 oz [104.6 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.2 oz [146.7 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 - djup-adapter-fasten

4 - 10-32 x 5/8 skruvar

4 - 10-32 korgmuttrar

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


