
2U Rack Veiligheidspaneel, Uitklapbaar/Vergrendelbaar Rack Cover voor Fysieke 
Beveiliging/Toegangscontrole van 19" Server Rack & Netwerk Cabinet, Voorgemonteerd

Productcode: RKSECLK2U

Voorkom toegang tot uw servers en netwerkapparatuur door onbevoegden met deze veiligheidspaneel 
voor serverkasten. Het voorpaneel is geperforeerd voor een betere luchtstroom, zonder de beveiliging 
aan te tasten. Het scharnierende 2U veiligheidspaneel is geschikt voor op de vloer staande server 
racks of wandmonteerbare racks. De server rack beveiligingsdeur is perfect voor winkels, klaslokalen, 
medische kantoren of overal waar een beveiligde gedeeltelijke toegang noodzakelijk is.

Met het scharnierende 2U veiligheidspaneel kunt u de deur snel openen en de door u gewenste 
wijzigingen uitvoeren, waarna u het rack veiligheidspaneel weer kunt sluiten en de professionele 
uitstraling van uw serverruimte kunt herstellen. Bij het rack veiligheidspaneel worden ook rack 
installatieschroeven en -moeren geleverd, zodat u alles bij de hand heeft voor een probleemloze 
installatie. De schroeven waarmee de RKSECLK2U aan uw server rack worden bevestigd, bevinden 
zich achter het scharnierende vergrendelingspaneel. Daardoor wordt de beveiliging verbeterd, hoewel 
alleen 1U apparatuur toegankelijk is.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Deze RKSECLK2U heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Gemakkelijk toegang tot de binnenkant dankzij het scharnierdesign

• Uitstekend voor winkels, klaslokalen, medische kantoren of overal waar een beveiligde gedeeltelijke 
toegang noodzakelijk is

Eigenschappen

• VOORKOM ONBEVOEGDE TOEGANG: Dit 2U 19" uitklapbaar beveiligingsdeksel voor server rack is 
ontworpen om 1U netwerkapparatuur of servers af te dekken en tegelijkertijd zicht te behouden via 
slot en sleutel

• GEVENTILLEERDE LUCHTSTROOM: dit server rack paneel met geventileerde voorkant is ontworpen 
om de luchtstroom te vergemakkelijken en apparatuur zichtbaar te maken doorheen het frontpaneel

• STEVIGE CONSTRUCTIE: Dit server rack toegangspaneel is een robuuste EIA-310 oplossing gemaakt 
van SPCC commercieel koudgewalst staal en biedt daarmee fysieke beveiliging en gecontroleerde 
toegang tot uw apparatuur

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Deze volledig gemonteerde rak security cover kan worden geïnstalleerd 
zonder reeds aanwezige apparatuur te verwijderen of uit te schakelen en bevat bevestigingsmateriaal 
en 2 sleutels

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: dit rack veiligheidspaneel werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en wordt 3 jaar lang ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige 
technische ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

U-hoogte 2U *1U available for equipment*

Type voordeur Staal

Kenmerken deur 
voorkant

Veiligheidsslot met sleutel

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Construction Material Staal

Type behuizing Staal

Lengte product 19.4 in [49.3 cm]

Breedte product 2.6 in [6.5 cm]

Hoogte product 3.3 in [8.5 cm]

Gewicht product 4.0 lb [1.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 21.3 in [54.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 4.2 in [10.6 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.8 lb [2.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Scharnierend paneel met beveiligingsslot

4 - M5 schroeven

4 - M5 kooimoeren

2 - Sleuteltjes

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


