2U Adapterkit för djupjustering av serverrack med 10 cm justering
Produkt ID: RDA2U

Med detta adapterkit för serverrack kan du utöka eller reducera djupet på två hyllenheter (2U) i ditt
serverrack med upp till 10 cm. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade
Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.
Montera utrustning i ditt serverrack upp till 10 centimeter längre eller kortare än rackets
monteringsdjup och öka ditt racks förvaringsutrymme. Om du använder 2U-rackjusteraren vid en
installation på två stolpar håller den för en totalvikt på 9 kg och vid en installation över fyra stolpar
håller den för en totalvikt på 59 kg.
Med detta adapterkit för skendjup kan du anpassa ditt serverrack för att stödja olika monteringsdjup
och sammanföra din utrustning i ett enda rack, vilket eliminerar behovet av att köpa rack i olika
storlekar.
Adapterkitet kan även hjälpa dig att hantera dina kablar. Du kan montera utrustning 10 cm från
skenorna för att förhindra att kablar sticker ut ur hyllan. Du kan även montera utrustning med
högdensitetskablage för att minimera kabelbelastningen och ge enklare åtkomst till kablarna.
Vi har ett brett utbud av produkter som hjälper dig optimera ditt förvaringsutrymme i serverhyllan för
att förbättra yteffektiviteten, tillgängligheten och behändigheten. Produkten stöds av 2 års garanti och
gratis, livstids Nordamerikabaserad teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Anpassa rackdjup

• Kontor med begränsade utrymmen

Funktioner
• Anpassa ditt serverrack genom att öka eller minska monteringsdjupet med 10 cm
• TAA-kompatibel för statliga GSA Schedule-inköp
• Hantera kablar inuti racket enklare genom att ändra utrustningens djup
• Sparar tid, med alla medföljande skruvar och muttrar för montering av adaptrarna
• Eliminerar behovet av att köpa fler rack genom att sammanföra utrustning på ett ställe

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

U-höjd

2U

Allmänna
specifikationer

Viktkapacitet 4 stolpar: 59 kg

Prestanda

Viktkapacitet 2 stolpar: 9 kg
Utseende
Färg

Svart

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

4.4 in [11.3 cm]

Produktbredd

3.5 in [90.0 mm]

Produkthöjd

1.0 in [25.0 mm]

Produktvikt

8.7 oz [246.8 g]

Package Length

8.3 in [21.0 cm]

Package Width

4.7 in [12.0 cm]

Package Height

1.0 in [25.0 mm]

Förpackning

Fraktvikt
(förpackning)

10.2 oz [289.4 g]

Ingår i paketet

djup-adapter-fasten

Vad det är i
lådan

10-32 x 5/8 skruvar
10-32 korgmuttrar
Instruktionsbok

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

