
2U Universal Server Rack Rails - Server Montagerails met Verstelbare Diepte - Rails 
voor 19inch Rack - TAA-compliant

Productcode: UNIRAILS2U

Met deze 2U server rack rails kunt u niet-rackmonteerbare apparatuur zoals desktopservers, 
netwerkapparatuur of KVM switches, in uw 19" server rack monteren zonder 1U rack ruimte op te 
hoeven offeren, zoals dat bij een traditioneel schap het geval is. Deze rack rails zijn ook een prima 
oplossing voor het monteren van apparatuur met beschadigde rails of niet meer verkrijgbare 
OEM-apparatuur zoals Dell™, IBM®, HP® of Apple servers waarvoor geen rack rails meer beschikbaar 
zijn.

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.

Dankzij deze rack rails kunt u niet-rackmonteerbare apparatuur monteren, door plaatsing van uw 
apparatuur in een open frame dat door drie stevige dwarsstangen wordt ondersteund. U kunt 
niet-rackmonteerbare apparatuur monteren door de rails aan uw server rack te bevestigen en uw 
apparatuur op het onderstel te plaatsen. Bij apparatuur dat al montagegaten heeft, bieden de rails ook 
meerdere montagepatronen voor de bevestiging van uw apparatuur, voor extra veiligheid.

Deze montagerails voldoen aan de EIA-310 standaard voor 19" rack-monteerbare apparatuur en zijn 
universeel compatibel met 19" server racks. De diepte kan aan diverse rack maten en configuraties 
worden aangepast. Bovendien is er een kabelbeheerpaneel aan de achterkant, dat voor nog meer 
flexibiliteit kan worden verwijderd.

Om te garanderen dat uw apparatuur veilig is, zijn deze montagerails gemaakt van koudgewalst staal. 
Het duurzame design ondersteunt een gewicht tot 25 kg.

De UNIRAILS2U wordt gedekt door een levenslange garantie met 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-310 server rack

Eigenschappen

• VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT: Met deze 2U universele rack rails kunt u non-rackmount 
apparatuur installeren in uw 19" server rack; Het is ook ideaal voor het monteren van apparatuur met 
legacy OEM apparatuur

• STANDAARD COMPATIBILITEIT: Deze server montagerails voldoen aan de EIA-310 standaard voor 
19" rackmount apparatuur; De diepte van de rackmount rails is ook instelbaar

• ROBUUST ONTWERP: Om de veiligheid van uw apparatuur te kunnen garanderen, zijn deze 
montagerails voor netwerkapparatuur gebouwd met koudgewalst staal; Het duurzame ontwerp kan 
een gewicht van 45 kg ondersteunen

• TAA COMPLIANT: Deze TAA compliant 19" rackmount rails voldoen aan US Federal Trade 
Agreements Act (TAA) eisen, waardoor GSA Schedule overheidsaankopen mogelijk zijn

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze serverrack rails werden ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en genieten van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type frame Staal

U-hoogte 2U

Kabelbeheer Ja

Prestaties



Weight Capacity 
(Stationary)

99.8 lb [45.2 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 16.5 in [42.0 cm]

Breedte product 18.9 in [48.1 cm]

Hoogte product 3.5 in [8.9 cm]

Gewicht product 8.1 lb [3.7 kg]

Maximale 
montagediepte

41.5 in [105.4 cm]

Minimale 
montagediepte

16.5 in [42 cm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 4.1 in [10.5 cm]

Package Width 19.4 in [49.3 cm]

Package Height 4.3 in [10.9 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.9 lb [4.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Set universele rails voor serverrack

16 - M5 schroeven

16 - M5 kooimoeren

1 - M5 sleutel

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


