
3U Rackmonterat säkerhetsskydd -
Gångjärnsupphängt
Product ID: RKSECLK3U

Skydda din utrustning 

Förhindra obehörig åtkomst till dina servrar och nätverksutrustning med detta säkerhetsskydd för
serverskåp. Frontpanelen är perforerad för luftflöde, utan att kompromissa med
säkerheten. Den gångjärnsupphängda 3U säkerhetspanelen är lämplig för golvplacerade serverrack eller
väggmonterade rack. Säkerhetsdörren för serverrack är utmärkt för detaljhandel, klassrum, medicinska
kontor eller överallt där åtkomsten måste begränsas. 

Problemfri åtkomst 

Med den gångjärnsupphängda 3U säkerhetspanelen kan du snabbt öppna dörren, göra dina önskade
justeringar och enkelt stänga säkerhetspanelen igen. Säkerhetsskyddet för racket levereras komplett med
alla skruvar och muttrar du behöver för en problemfri installation. Skruvarna som fäster RKSECLK3U på
ditt serverrack är placerade bakom den låsta panelen. Denna funktion ökar säkerheten men ger emellertid
bara åtkomst till _U med utrustning. 
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Valet från IT-proffs sedan 1985    

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till
IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar
direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.  
 

RKSECLK3U täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Få enkel åtkomst till insidan av hyllan med den svängbara designen
• Utmärkt för detaljhandel, klassrum, medicinska kontor eller överallt

där åtkomsten måste begränsas.

Funktioner

• Svängbar för enkel åtkomst till hyllkomponenter
• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
• Säker låskonstruktion för att skydda din utrustning
• Tålig stålkonstruktion
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Warranty 3 Years

Hårdvara Främre dörr Stål

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås

U-höjd 3U *2U available for equipment*

Utseende Construction Material Stål

Färg Svart

Produktbredd 7.6 cm [3 in]

Produkthöjd 13.3 cm [5.2 in]

Produktlängd 50.8 cm [20 in]

Produktvikt 2.4 kg [5.4 lb]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 2.5 kg [5.4 lb]

Package Height 11.2 cm [4.4 in]

Package Length 17.8 cm [7 in]

Package Width 53.8 cm [21.2 in]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - Gångjärnsupphängd panel med säkerhetslås

4 - M5-skruvar

4 - M5 korgmuttrar

2 - Tangenter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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