2U ventilerend, in rack te monteren lade met instelbare diepte - 22.7 kg
Productcode: UNISLDSHF19

Met de UNISLDSHF19 19 inch ventilerende uitschuifbare plank met verstelbare diepte kunt u op
eenvoudige wijze er niet voor bedoelde apparatuur installeren in een serverrack of serverkast. Dit
TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die
federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.
De uitschuifbare en ventilerende plank is uitgevoerd in koudgewalst staal, heeft een draagvermogen
van maximaal 22,7 kg en rust op twee vergrendelende, verstelbare rails waardoor het kan worden
geïnstalleerd in kasten of racks met dieptes van 510 tot 744 mm. De vergrendeling fixeert de plank
als deze driekwart uitsteekt, waardoor deze niet per ongeluk uit het rack kan vallen of terug kan
glijden voordat het onderhoud is voltooid.
Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voor gebruik met alle 19 brede serverracks en serverkasten
• Voeg een uitschuifbare rackmontage-optie toe voor apparatuur die er niet voor bedoeld is

Eigenschappen
• Uitgevoerd in 1,5 mm dik koudgewalst staal

• Zeer goed geventileerd om de luchtstroom te verbeteren
• Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen in de USA (GSA Schedule)
• Kan tot 22,7 kg aan apparatuur dragen
• Voldoet aan de EIA RS-310-C-specificaties
• Vergrendelende rails zorgen ervoor dat de plank er niet helemaal uit kan schuiven
• Inclusief bevestigingsschroeven en -moeren

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Type frame

Staal

U-hoogte

2U

Kabelbeheer

Nee

Industriestandaarden

EIA RS310-C

Weight Capacity
(Stationary)

50.1 lb [22.7 kg]

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Lengte product

24.0 in [61.0 cm]

Breedte product

17.8 in [45.2 cm]

Hoogte product

1.8 in [45.0 mm]

Gewicht product

14.1 lb [6.4 kg]

Maximale
montagediepte

29.3 in [74.4 cm]

Minimale
montagediepte

20.1 in [51.0 cm]

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie
Package Length

26.8 in [68.0 cm]

Package Width

20.7 in [52.7 cm]

Package Height

5.4 in [13.8 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

18.5 lb [8.4 kg]

Meegeleverd

Uitschuifbare plank

Wat wordt er
meegeleverd

M6 schroeven
M6 moeren

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

