
1U 19" Server Rack Rails, Verstelbare Diepte (61 tot 91cm),  Universeel 4 Post Rack 
Mount Rails, Mounting Rail Kit voor Netwerk/Server/UPS Apparatuur, HPE ProLiant Dell 
PowerEdge

Productcode: UNIRAILS1UB

Met deze 1U server rack rails kunt u apparaten monteren, zoals servers of netwerkapparatuur, die 
zonder rack rails werden geleverd in uw 19 inch rack met 4 stijlen. De verstelbare server rack rails zijn 
ook een prima oplossing voor het monteren van OEM-apparatuur zoals Dell, IBM, HP of Apple servers.

Omdat deze montagerails voldoen aan de standaard EIA/ECA-310 voor 19 inch server rack apparatuur 
en accessoires, zijn ze compatibel met de meeste 19 inch server racks. De diepte kan aan diverse rack 
maten en configuraties worden aangepast, tot een maximale diepte van 91,4 cm (36”).

Om te garanderen dat uw apparatuur veilig is, zijn deze universele montagerails gemaakt van 
koudgewalst staal. Het duurzame design kan een gewicht tot 91 kg ondersteunen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De UNIRAILS1UB heeft levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  



Toepassingen

• Monteer rack-monteerbare apparatuur waarvan de originele rails ontbreken

• Te gebruiken om OEM-apparatuur zoals Dell, IBM, HP of Apple servers in een rack te monteren, 
waarvan de rack rails niet meer verkrijgbaar zijn

• Monteer niet-rackmonteerbare apparatuur veilig in een 19" EIA/ECA-310 server rack

Eigenschappen

• UNIVERSELE SERVER RACK RAILS: Geschikt voor montage in 4-post EIA/ECA-310 racks om 19" 
apparatuur zoals servers of UPS te installeren. Ideale vervanging voor rails op HPE ProLiant/Dell 
PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: 1U netwerk rack rail kit met een 61 tot 91cm (24-36in) verstelbare 
diepte en bevestigingsmateriaal inbegrepen; deze rails zijn eenvoudig te installeren en bieden een 
stevige en veilige steun aan uw apparaten

• DUURZAAM: Koudgewalst staal biedt stevigheid en de matzwarte afwerking zorgt voor een 
esthetische afwerking. Deze rails hebben een capaciteit van 90kg, zodat elk 19" apparaat gemakkelijk 
kan worden bevestigd

• SPECS: Universeel 19 inch EIA/ECA-310 compliant ontwerp | Verstelbare diepte: 61 tot 91cm 
(24-36in.) | Gewichtscapaciteit: 90 kg | Inclusief 8 x M6 kooimoeren en schroeven

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze server rack rails werden ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en worden 2 jaar lang ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige 
technische ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

U-hoogte 1U

Industriestandaarden EIA-310-D

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

200.0 lb [90.7 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Type behuizing Staal

Lengte product 24.7 in [62.8 cm]

Breedte product 3.1 in [8.0 cm]

Hoogte product 1.8 in [4.5 cm]

Gewicht product 7.7 lb [3.5 kg]

Maximale 
montagediepte

36.0 in [91.4 cm]

Minimale 
montagediepte

24.0 in [61 cm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 25.2 in [64.0 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 3.5 in [9.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.8 lb [4.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - Universele rack rails

8 - M6-12 schroeven

8 - M6 kooimoeren

8 - M6 ronde kunststof onderlegringen

1 - Verkorte handleiding

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


