
2U Rack scharnierend ventilatiepaneel - ventilerende Server Rack afdekpaneel met 
scharnier

Productcode: RKPNLHV2U

Het RKPNLHV2U 2U scharnierende, robuuste rack ventilatiepaneel wordt bevestigd aan een standaard 
19 inch rack met 2 of 4 stijlen om de organisatie en de look van uw rack te verbeteren, terwijl u toch 
gemakkelijk toegang behoudt en een goede luchtstroom wordt bevorderd. 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.

Het scharnierende ventilatiepaneel is omkeerbaar, waardoor het zowel van de linker- als rechterkant 
kan worden geopend, terwijl de ongebruikte rackruimtes worden afgedekt voor een professionele look.

Het ventilerende rackpaneel is gemaakt van hoogwaardig staal voor een lange levensduur. Bovendien 
zorgt het ventilatiedesign voor een onbelemmerde luchtstroom door uw rack. Voor gemakkelijke 
installatie worden bij dit rackpaneel installatieschroeven (10-32) geleverd.

Voor een afdekpaneel zonder ventilatie design, zie ons 2U scharnierend, rackafdekpaneel 
(RKPNLHS2U).

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen



• Vul ongebruikte tussenruimtes tussen apparatuur in serverracks en -kasten, terwijl u toch toegang 
hebt tot de binnenkant van het rack

Eigenschappen

• Scharnierend voor gemakkelijke toegang tot rack componenten

• Omkeerbaar - zowel van de linker- als rechterkant te openen

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

• 2U rack paneel met ventilatie design

• Robuust uitgevoerd in staal

• Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen

• Inclusief rackschroeven

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

U-hoogte 2U

Industriestandaarden EIA RS310-D

Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 0.3 in [6.7 mm]

Breedte product 19.0 in [48.2 cm]

Hoogte product 1.8 in [4.4 cm]

Gewicht product 11.9 oz [337.7 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 19.8 in [50.4 cm]

Package Width 3.9 in [10.0 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

15.6 oz [442.3 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - scharnierend 2U Rack ventilatiepaneel

2 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven

2 - #10-32 UNF plaatmoeren

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


