
1U afdek paneel - gereedschapsvrij blind rack paneel - 10 stuks

Productcode: BLANKP10

Deze set van 10 1U afdekpanelen kunnen het uiterlijk en de luchtstroom van uw EIA-310 conform 19 
inch server rack aanzienlijk verbeteren.

Deze rack afdekpanelen zorgen voor een nette en professionele look door lege rack ruimtes en 
zichtbare kabels aan het zicht te onttrekken, voor een meer georganiseerde serverruimte.

Voor een snelle en gemakkelijke installatie hebben deze afdekpanelen een gereedschapsloos design; u 
kunt het vastklikken aan een standaard 19 inch server rack, wat u tijd en problemen bespaart.

De afdekpanelen hebben een solide design waarmee de luchtstroom langs de achterkant van uw 
rackgemonteerde apparatuur omlaag wordt geleid in plaats van door ongebruikte rack ruimte. 
Daardoor wordt warmte van uw rackgemonteerde apparatuur afgevoerd, zodat optimale 
bedrijfstemperaturen ontstaan.

Elk van de afdekpanelen die bij de BLANKP10 worden geleverd, wordt gedekt door een 5-jarige 
garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Vul de ongebruikte ruimtes tussen apparatuur in server racks en -kasten



• Leid de luchtstroom langs de achterkant van uw rack in plaats van tussen uw rackgemonteerde 
apparatuur door

Eigenschappen

• Zorg voor een nette en professionele look door ongebruikte rackruimte af te dekken

• Probleemloze installatie door gereedschapsloos design

• Bevordert passieve koeling in uw rack door optimale geleiding van de luchtstroom

• 10 afdekpanelen om 10U rack ruimte op te vullen

• 1U panelen die aan elk EIA-310 compliant 19 inch server rack kunnen worden gemonteerd

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

U-hoogte 1U

Industriestandaarden EIA RS310-D

Montage-opties Front Mount (Square Mounting Holes)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Lengte product 19.0 in [48.2 cm]

Breedte product 1.7 in [4.2 cm]

Hoogte product 1.2 in [3.0 cm]

Gewicht product 3.7 oz [104.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 10

Package Length 19.5 in [49.5 cm]

Package Width 1.4 in [3.5 cm]



Package Height 2.2 in [5.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.3 lb [1.9 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 10 - Afdekpanelen

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


