
1U 19" Kabelmanagement Paneel - Netwerk/Server Rack Rangeerpaneel met 
D-ringhaken - Horizontale Kabelgoot met Doorvoergaten voor Data Center - Incl. 
monage tools - EIA/ECA-310-E

Productcode: CABLMANAGERH

Dit server rack kabelmanagementpaneel houdt uw rack kabels netjes gebundeld en geleid, voor een 
nettere rack ruimte. De 1U kabelmanager is voorzien van een combinatie van D-ringhaken en 
doorvoergaten waarmee u kabels naar en van uw apparatuur kunt leiden via het paneel en in de 
haken.

Dit rack kabelmanagementpaneel vergemakkelijkt de organisatie van kabels vanaf de voor- of 
achterkant van uw server rack. Het is voorzien van vijf handig geplaatste D-ringhaken voor het 
vasthouden en geleiden van verticaal en horizontaal lopende kabelbundels. Om kabels te bundelen en 
door het paneel te leiden, heeft de kabelmanager ook vier gaten die zijn ontworpen om kabels 
probleemloos in en uit uw rack te geleiden.

Dit kabelmanagementpaneel bespaart rack ruimte met zijn 1U ontwerp. Ondanks de compactheid van 
het paneel biedt het voldoende kabelmanagement, dankzij een combinatie van vijf D-ringhaken en 
vier kabeldoorvoergaten.

Door uw kabels door een paneel te leiden, wordt de belasting verminderd die vaak op 
apparatuurpoorten wordt uitgeoefend, waardoor schade aan uw dure rackgemonteerde apparatuur 
wordt voorkomen. Een goede geleiding van uw kabels verbetert ook de luchtstroom in uw server rack, 
waardoor optimale bedrijfstemperaturen voor uw apparatuur ontstaan zodat de kans op schade door 
oververhitting van uw rack wordt verkleind.

NB: Voedingskabels passen mogelijk niet door de gaten van dit paneel.

De CABLMANAGERH wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Leid kabels in uw rack naar de zijkant, om de luchtstroom te verbeteren

• Houd in een rack gemonteerde apparatuur toegankelijk

Eigenschappen

• BESPAAR RACK RUIMTE: Met deze 1U 19 inch lange, in servers/netwerk racks monteerbare 
kabelmanager kunt u de kabels in uw rack organiseren/aanleggen; dankzij het compacte ontwerp 
heeft u ruimte voor uw apparatuur

• BEHEER KABELS EN APPARATUUR: Doorvoergaten voor D-ringhaken (met een 
binnen-/buitendiameter van 26/30 mm) zorgen voor een nette en beschermde uitgang uit het rack en 
houden kabelbundels netjes op hun plaats

• BREDE COMPATIBILITEIT: Horizontale kabel-/snoermanager past in elk 19 inch standaard rack met 
2 of 4 stangen en met behulp van de meegeleverde M5 kooimoeren en schroeven gemakkelijk worden 
gemonteerd

• TECHNISCHE SPECIFICATIES: 1U 19 inch rack kabelmanager | 4x kabeldoorvoergaten | 5x 
aanleglussen | stalen constructie | bevestigingsmaterialen meegeleverd | 10 cm diep met reeds 
geïnstalleerde haken | EIA/ECA-310-E conform

• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; deze 1U rack 
kabelmanager heeft 5 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische 
ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

U-hoogte 1U

Stand Horizontaal

Montage-opties Front and Rear Mount

Speciale 
opmerkingen / 



vereisten

Notitie De haken van dit kabelmanagementsysteem steken 
verder dan 48,2 cm uit. Daarom kunnen bepaalde racks 
met dicht bij elkaar liggende of voorgeboorde 
rack-montagegaten niet compatibel zijn met dit product.

Voedingskabels passen mogelijk niet door de gaten van 
dit paneel.

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 19.0 in [48.3 cm]

Breedte product 1.7 in [4.4 cm]

Hoogte product 4.0 in [10.2 cm]

Gewicht product 15.0 oz [424.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 21.1 in [53.5 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.5 lb [0.7 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - kabelmanager

4 - M5 kooimoeren

4 - M5 schroeven

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


