
4U Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19-inch Rack of Cabinet - Rack 
Bracket uit Koudgeperst Staal

Productcode: RKLCDBK

Met de RKLCDBK Universele VESA LCD Monitor Montagebeugel voor 19 inch Serverrack of Serverkast 
kunt u vrijwel elke verkrijgbare LCD-monitor touchscreen-paneel monteren in een serverrack/kast.

De LCD-montagebeugel is gemaakt van massief koudgeperst staal, is ontworpen voor gebruik met 
100mm en 75mm VESA gemonteerde LCD-schermen en voldoet aan de ANSI/EIA RS-310-D-normen 
voor rackmontage.

Door het unieke verstelbare ontwerp kan er in de kast een LCD-scherm worden gemonteerd op 
verschillende diepten - de deur van het rack / de kast kan daarbij nog worden gesloten. Het 
LCD-montagebeugel ondersteunt ook wandmontage door de verstelbare beugel om te keren of te 
bevestigen aan een andere beugel of rack voor wandmontage, zoals de 6U Montagebeugel voor 
19"-apparatuur (WALLMOUNT6) of het 8U Open Frame Rack voor Wandmontage (RK812WALLO).

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Ideaal voor het installeren van een standaard LCD-monitor in een al aanwezig rack of kast



• Gebruik voor uptime-controle / procesbewaking met naar buiten gemonteerde schermen groter dan 
19"

• Voeg een controlescherm toe aan een beveiligde kast of rack

• Voor het monteren van een touchscreen in een serverrack of kast

• Monteer een LCD-monitor of tv aan de wand

Eigenschappen

• ROBUUST ONTWERP: De LCD montagebeugel is gemaakt van massief koudgewalst staal (SPCC), is 
ontworpen om 100mm & 75mm VESA gemonteerde LCD panelen te ondersteunen en voldoet aan de 
ANSI/EIA RS-310-D normen voor rackmontage

• VERSTELBARE DIEPTE: Met het uniek verstelbaar ontwerp kan een LCD-scherm op verschillende 
dieptes in de AV-rackkast worden gemonteerd, zodat de deur van het rack/de kast kan worden 
gesloten

• EXTRA FUNCTIONALITEIT: De rackmount monitorbeugel ondersteunt LCD-installaties aan de muur 
door beugel om te draaien of toe te voegen aan een muurbeugel of rack, zoals de 6U Wall Mount 
Bracket

• TAA COMPLIANT: Deze TAA compliant universele VESA LCD monitorbeugel voldoet aan US Federal 
Trade Agreements Act (TAA) eisen, waardoor GSA Schedule overheidsaankopen mogelijk zijn

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze rackmount monitorbeugel werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type frame Staal

U-hoogte 4U

Kabelbeheer Nee

Industriestandaarden EIA RS310-D

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Interne breedte 17.3 in [43.9 cm]



Lengte product 4.5 in [11.3 cm]

Breedte product 19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product 7.0 in [17.8 cm]

Gewicht product 3.6 lb [1.7 kg]

Maximale 
montagediepte

3.5 in [8.9 cm]

Minimale 
montagediepte

0.0 in [0 cm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 18.6 in [47.2 cm]

Package Width 2.1 in [5.4 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.3 lb [2.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - Montagebeugels

1 - LCD-steun

8 - M5 moeren

8 - M5 schroeven

4 - M4 x 10 mm LCD montageschroeven

4 - M5 x 10 mm LCD steunschroeven

4 - Onderlegringen

1 - Handleiding

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


