1U serverrackskenor med justerbart
monteringsdjup
Product ID: UNIRAILS1UB

Med dessa 1U serverrackskenor kan du montera enheter, som servrar eller nätverksutrustning, som inte
levererades med rackskenor, i ditt 19-tums rack med 4 stolpar. De justerbara serverrackskenorna är
också en bra lösning för montering av OEM-utrustning som t.ex. Dell™, IBM®, HP® eller Apple-servrar.

Universaldesign för montering på nästan alla 19-tums-rack
Dessa monteringsskenor är kompatibla med de flesta 19-tums serverrack i enlighet med EIA/ECA-310standarden för 19-tums serverrackutrustning och tillbehör. Justerbart djup för anpassning till olika
rackstorlekar och konfigurationer upp till ett max djup på 91 cm.

Maximal hållbarhet
För att garantera att din utrustning är säker är dessa universella rackmonteringsskenor konstruerade av
kallvalsat stål. Den hållbara konstruktionen har en maxkapacitet på 90 kg.
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Valet från IT-proffs sedan 1985
StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till
IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar
direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.
UNIRAILS1UB täcks av StarTech.coms livstidsgaranti med gratis teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning
•
•
•

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

Funktioner
•
•
•

Passar till de flesta 19-tums serverrack med 4 stolpar
Montera utrustning som saknas eller som inte inkluderade rackskenor
Håll din utrustning välkyld med en öppen ramdesign som inte
förhindrar luftcirkulationen
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Warranty

Lifetime

Industristandarder

EIA-310-D

U-höjd

1U

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)

0.1 kg [0.2 lb]

Utseende

Färg

Svart

Produktbredd

58.4 mm [2.3 in]

Produkthöjd

41.2 mm [1.6 in]

Produktlängd

628 mm [24.7 in]

Produktvikt

3500 g [123.5 oz]

Fraktvikt (förpackning)

4000 g [141.2 oz]

Package Height

110 mm [4.3 in]

Package Length

670 mm [26.4 in]

Package Width

230 mm [9.1 in]

Ingår i paketet

2 - Universella rackskenor

Hårdvara

Förpackning

Vad det är i lådan

8 - M6 x 12 skruvar
8 - M6 korgmuttrar
8 - M6 plastkoppbrickor
1 - Snabbstartsguide
Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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