1U Rack monteerbaar lichtpaneel - serverkast verlichting - LED licht met flexibele arm
Productcode: RKPNLLT

Dit 1U rackmonteerbare lichtpaneel wordt in een EIA-310 conforme kast gemonteerd, waardoor u
taken in uw server rack kunt uitvoeren waarbij verlichting nodig is. Het paneel wordt gemonteerd in
1U rack ruimte in elk standaard 47 cm (19 inch) rack en heeft twee verstelbare zwanenhalslampen,
elk 432 mm (17 inch) lang. Voor eenvoudige installatie is het lichtpaneel ook voorzien van een 1,5 m
voedingskabel, waarmee een PDU die in uw rack is gemonteerd eenvoudig bereikbaar is.
Met deze rackmonteerbare verlichting kunt precies de benodigde plaats verlichten. De verlichting heeft
twee eenvoudig verstelbare lampen, die apart met flexibele zwanenhalsarmen kunnen worden
gepositioneerd. U kunt de lampen ook gecombineerd gebruiken zodat u intensiever licht op een
bepaalde plaats hebt.
Het zwanenhalsontwerp biedt bijna onbeperkte bewegingsmogelijkheden en kan eenvoudig 360° in
elke richting worden gebogen. U kunt de lampen kantelen, draaien en roteren, zodat u direct elke
positie kunt veranderen en weer terug.
Voor eenvoudige bediening is de rackmonteerbare lamp uitgerust met een dimschijf, waardoor u
precies de gewenste lichtinstelling kunt kiezen. In tegenstelling tot sommige rackmonteerbare
verlichtingssystemen, waarbij u fysiek de voedingskabel moet loskoppelen om hen uit te schakelen,
heeft deze rack LED-lamp een geïntegreerde aan/uit-schakelaar.
De 1U rack verlichting heeft LED-lampen die lang meegaan en zeer weinig warmte afgeven, in
tegenstelling tot systemen die gloeilampen gebruiken. Met deze rackmonteerbare lamp kunt u erop
vertrouwen dat uw apparatuur niet oververhit raakt vanwege de restwarmte die door uw verlichting
wordt gegenereerd.
De RKPNLLT wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Installeer in uw server rack zodat apparaat gemakkelijk zichtbaar is
• Ideaal voor multimediakasten op donkere plaatsen

Eigenschappen
• Richt het licht precies waar dat nodig is met twee eenvoudig verstelbare lampen op aparte
zwanenhalsarmen
• Krijg de perfecte verlichting met een dimschijf waarmee de intensiteit van beide lampen kan worden
ingesteld
• Bespaar energie en vertrouw erop dat uw apparatuur niet oververhit raakt, met LED-lampen
• Met een aan/uit-schakelaar voor eenvoudige bediening
• Kan in 1U ruimte worden geïnstalleerd

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

U-hoogte

1U

Industriestandaarden

EIA-310-D

Prestaties
Algemene specificaties Direct Light Intensity: 42 Lumens
Diffused Light Intensity: 21 Lumens
Maximale
armverlenging

17.0 in [43.2 cm]

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.25 A

Voeding

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

0.5 A

Polariteit pin midden

Positief

Vermogensopname

6

Type behuizing

Staal

Lengte product

19.0 in [48.3 cm]

Breedte product

1.8 in [45 mm]

Hoogte product

1.7 in [44 mm]

Gewicht product

26.5 oz [750 g]

Package Length

19.3 in [49 cm]

Package Width

4.3 in [11 cm]

Package Height

3.9 in [100 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

25.1 oz [710 g]

Meegeleverd

lichtpaneel

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

M5 kooimoeren
M5 schroeven
universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

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

