
1U 19" horizontaal kabelmanagement paneel
Product ID: CMPNL1UC

Goed geordende kabels vergemakkelijken het beheer van uw serverruimte of datacentrum. Met deze uit
één stuk bestaande kabelmanager met 1U design blijven al uw kabels toegankelijk en identificeerbaar,
voor een nettere, meer schaalbare serveromgeving. 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.

Eenvoudige ordening van kabels voor een beter beheer van uw serverruimte

Voor de installatie van de kabelmanager hebt u slechts 1U rack ruimte nodig. Dit paneel vergemakkelijkt
het kabelbeheer vanaf de voor- of achterkant van uw server rack, met handig geplaatste haken voor
zowel verticaal als horizontaal lopende kabels. 

De kabelmanager verbetert het beheer van uw netwerk-, server- en KVM-kabels in uw server rack door
middel van een combinatie van horizontale vingergoten en verticale of horizontale D-ringhaken. Dit
paneel ordent en geleidt kabels met 12 afsluitbare clips die de kabels veilig op hun plaats houden.
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Duurzame constructie garandeert betrouwbare prestaties

De kabelmanager is gemaakt van hoogwaardig staal en voorzien van stevige haken voor jarenlange
betrouwbare prestaties.

Bovendien worden door de bevestiging van deze kabelmanager open ruimtes tussen apparatuur in uw
rack gesloten, waardoor de luchtstroom wordt verbeterd. Door vermindering van de kabelbelasting wordt
de levensduur van uw server en netwerkapparatuur interfaces vergroot.

NB: De haken van dit kabelbeheersysteem steken meer dan 19 inch uit. Daarom kunnen bepaalde racks
met dicht bij elkaar liggende of voorgeboorde rack-montagegaten niet compatibel zijn met dit product.

De CMPNL1UC wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Geschikt voor server racks en -kasten, gestructureerde
bedradingskasten en netwerkdistributie bekabeling zodat kabels
netjes geordend, toegankelijk en identificeerbaar blijven

• Vergroot de levensduur van uw server en netwerkapparatuur
interfaces dankzij de kabeltrekontlasting

• Zorg voor een efficiëntere koeling door ongebruikte rack ruimtes af
te sluiten

Eigenschappen

• Een effectieve kabelbeheer oplossing die 1U rack ruimte in beslag
neemt

• Combinatie van horizontale vingergoten en verticale of horizontale
grote D-ringhaken

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
• Wordt gemonteerd in een standaard 19" server rack met 2 of 4

stijlen
• Uit één stuk bestaande kabelmanager voor kabelbeheer aan de voor-

en achterkant
• Organiseert en geleidt kabels naar 12 afsluitbare clips aan de

achterkant
• Hoogwaardige staalconstructie
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Warranty 2 Years

Hardware Montage-opties Front and Rear Mount

Stand Horizontaal

U-hoogte 1U

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 10.2 cm [4 in]

Gewicht product 819.9 g [28.9 oz]

Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]

Kleur Zwart

Lengte product 51 cm [20.1 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 63 mm [2.5 in]

Package Length 56.8 cm [22.4 in]

Package Width 13.2 cm [5.2 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1U combinatie kabelmanager

4 - 5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven

4 - #10-32 UNF plaatmoeren

4 - 5/8 inch nr. 12-24 UNF-schroeven

4 - # 12-24 UNC-kooimoeren

12 - Kabelklemmen

1 - Handleiding

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