
1U Rackbelysningspanel - dimmer-LED-lampor med böjbara svanhalsarmar

Produkt ID: RKPNLLT

Denna 1U rackmonterade ljuspanel passar i alla EIA-310-kompatibla skåp för arbeten som kräver 
belysning i ditt serverrack. Panelen passar i 1U-utrymmen i alla standard 19-tumsrack och har två 432 
mm långa justerbara svanhalslampor. För enkel installation har ljuspanelen en 1,5 m elsladd för att 
lätt nå PDU-enhet inuti ditt rack.

Med denna rackmonteringslampa riktar du ljuset exakt var du behöver det. Lampan har två 
lättanpassade lampor som kan placeras oberoende med flexibla svanhalsarmar. Du kan också rikta 
ljuset så att lamporna fungerar ihop för att förstärka ljuset på en viss plats.

Svanhals-designen ger nästan gränslös rörelse och kan böjas enkelt 360 grader i alla riktningar. 
Lamporna kan lutas, vridas och roteras så du omedelbart kan växla fram och tillbaka mellan olika 
lägen.

För enkel användning har rackbelysningen en dimmer för enkel justering. Till skillnad från andra 
rackmonterade belysningssystem där elkabeln måste kopplas ifrån för att släcka ljuset har 
LED-racklampan en inbyggd strömbrytare.

1U-rackbelysningen har långvariga LED-lampor som avger mycket lite värme, till skillnad från andra 
system som använder vanliga glödlampor. Du kan vara säker på att din utrustning inte överhettas på 
grund av värmen från denna belysning.

RKPNLLT stöds av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis, livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



      

Användning

• Installera i serverrack för att belysa din utrustning

• Perfekt för multimediaskåp i mörka miljöer

Funktioner

• Riktad belysning exakt där du behöver den, med två lättjusterade lampor på oberoende 
svanhalsarmar

• Få perfekt belysning med dimmer som justerar ljusstyrkan på båda lamporna

• Spara energi med LED-lampor och var lugn för att din utrustning inte överhettas.

• Med strömbrytare för enkel hantering

• Får plats i 1U utrymme

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

U-höjd 1U

Industristandarder EIA-310-D

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Direct Light Intensity: 42 Lumens

Diffused Light Intensity: 21 Lumens

Maximal 
armförlängning

17.0 in [432 mm]

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC



Inström 0.25 A

Utspänning 12V DC

Utström 0.5 A

Polaritet på mittpol Positiv

Strömförbrukning 6

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 19.0 in [48.3 cm]

Produktbredd 1.8 in [4.5 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.4 cm]

Produktvikt 1.7 lb [0.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 19.3 in [49.0 cm]

Package Width 4.3 in [11.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - ljuspanel

4 - M5 korgmuttrar

4 - M5-skruvar

1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


