2U fast 19 tums universella serverrackskenor med justerbart djup
Produkt ID: UNIRAILS2U

Med de här 1U-skenorna för rackmontering kan du montera icke-rackmonterad utrustning som
stationära servrar, nätverksutrustning eller KVM-switchar i ditt 19-tums rack utan att offra 2U
rackutrymme, som du annars skulle med en vanlig hylla. Rackskenorna är också en bra lösning för
montering av utrustning med skadade skenor eller avvecklad OEM-utrustning som tex. Dell ™, IBM®,
HP® eller Apple-servrar som inte längre har tillgängliga rackskenor.
Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket
tillåter statliga GSA Schedule-inköp.
Dessa rackskenor lägger till rackmonteringsfunktionalitet till din icke rackmonterade utrustning genom
att förvara din utrustning i en öppen ram som stöds av tre kraftiga korsstänger. Du kan montera din
icke rackmonterade utrustning genom att montera skenorna på serverracket och placera utrustningen
på underramen. För utrustning som redan har monteringshål erbjuder skenorna flera
monteringsmönster för att säkra din utrustning ytterligare.
Dessa monteringsskenor är universellt kompatibla med 19-tums serverrack i enlighet med
EIA-310-standarden för 19-tums rackmonteringsutrustning. Justerbart djup för anpassning till olika
storlekar och konfigurationer. Levereras med med en borttagbar bakre kabelhanteringspanel för
ytterligare anpassning.
Monteringsskenorna är tillverkade av kallvalsat stål för att garantera din utrustnings säkerhet. Den
hållbara konstruktionen har en maxkapacitet på 45 kg.
UNIRAILS2U täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Montera rackmonteringsutrustning som saknar sina ursprungliga skenor
• För rackmontering av OEM-utrustning som Dell, IBM, HP eller Apple-servrar vars rackskenor inte
längre finns att köpa
• Säker montering av icke rackmonterad utrustning på alla 19-tums EIA-310 serverrack

Funktioner
• Lätt rackmontering av din icke rackmonterade utrustning
• Montera din utrustning utan att offra ytterligare 1U rackutrymme till skillnad från vanliga rackhyllor
• Håll din utrustning välkyld med en öppen ramdesign som inte förhindrar luftcirkulationen
• Stöd för alla EIA-310 19-tums serverrack
• Tillverkad av kallvalsat stål för maximal hållbarhet
• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
• Avtagbar bakre kabelhanteringspanel
• Viktkapacitet upp till 45 kg
• Justerbart djup från 420 mm - 1054 mm
• Flera monteringshålmönster för fastsättning av din utrustning

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Ramtyp

Stål

U-höjd

2U

Kabelhantering

Ja

Weight Capacity
(Stationary)

100.0 lb [45.2 kg]

Färg

Svart

Prestanda

Utseende

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

16.5 in [42.0 cm]

Produktbredd

18.9 in [48.1 cm]

Produkthöjd

3.5 in [88.9 mm]

Produktvikt

8.1 lb [3.7 kg]

Maximalt
monteringsdjup

3.5 ft [1.1 m]

Minsta monteringsdjup 16.5 in [42 cm]
Förpackning
Package Length

4.1 in [10.5 cm]

Package Width

19.4 in [49.3 cm]

Package Height

4.3 in [10.9 cm]

Fraktvikt (förpackning) 8.9 lb [4.0 kg]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Sats med universella rackskenor
M5-panelskruvar
M5 korgmuttrar
M5-skiftnyckel

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

