
1U 19"-kabelhanterare - D-krok för kabelhantering i nätverk-/serverrack - Horisontell 
kabelpanel med hål för pass-through med monteringsutrustning - EIA/ECA-310-E

Produkt ID: CABLMANAGERH

Kabelhanteringspaneler för serverrack för att hjälpa dig hålla ordning på dina kablar. 
1U-kabelorganiserare har en uppsättning D-ringkrokar och genomdragningshål för att dra kablarna till 
och från din utrustning genom panelen och in i krokarna.

Kabelhanteringspanelen hjälper dig att hålla reda på dina kablar framifrån eller bakifrån på ditt 
serverrack Med fem praktiskt placerade D-ringkrokar håller upp och leder kabelbuntar lodrätt och 
vågrätt. För buntning och dragning av kablar genom panelen har kabelhanteraren fyra hål för att 
sömlöst leda kablar in och ut från racket.

Kabelhanteringspanel med 1U-design som sparar rackutrymme  Trots panelens blyga framtoning ger 
den god kabelhantering med en kombination av fem d-ringkrokar och fyra kabelhål.

Genom att dra kablarna genom panelen minskas trycket på utrustningens portar och skyddar på så 
sätt dina dyrbara rackmonterade enheter. Väldragna kablar förbättrar dessutom luftcirkulationen i 
serverracket så utrustningen kan köra på optimala temperaturer och förhindrar att utrustningen 
överhettas.

Obs.: Det kan hända att elkablar inte går igenom hålen på panelen

CABLMANAGERH backas av en StarTech.coms 5-årsgaranti och livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Dra kablar i ditt rack till sidan för att förbättra luftflöde

• Håll rackmonterad utrustning tillgänglig

Funktioner

• SPARA RACKUTRYMME: Denna 1U 19"-kabelhanteraren för servrar/nätverk kan monteras på rack 
och användas för att organisera/dra kablarna i ditt rack; den har en design med låg profil som ger mer 
utrymme för utrustning

• HANTERA KABLAR OCH UTRUSTNING: D-krok med hål för pass-through (med en inre/yttre diameter 
på 26/30 mm) som ger en ren och skyddad utgång från racket och gör kabelbuntarna mer hanterbara

• BRED KOMPATIBILITET: Horisontell kabel-/sladdhanterare som passar alla standardrack med 2 eller 
4 pelare på 19" och som enkelt monteras med hjälp av de medföljande M5-korgmuttrarna och 
skruvarna

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 1U 19"-kabelhanterare för rack | 4x pass-through för kablar | 5x 
routing loops | Stålkonstruktion | Hårdvara för montering ingår | 10 cm djup med krokar monterade | 
Kompatibel med EIA/ECA-310-E

• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna 1U-kabelhanterare 
stöds under 5 år av StarTech.com med gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet 
runt

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

U-höjd 1U

Inpassning Horizontal

Monteringsalternativ Front and Rear Mount

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Krokarna på detta kabelhanteringssystem kan förlängas 
till över 48 centimeter. Därför är kanske inte vissa hyllor 
med närliggande eller infällbara hyllmonteringshål 
kompatibla med denna produkt.

Det kan hända att elkablar inte går igenom hålen på 
panelen



Utseende

Färg Svart

Produktlängd 19.0 in [48.3 cm]

Produktbredd 1.7 in [4.4 cm]

Produkthöjd 4.0 in [10.2 cm]

Produktvikt 15.0 oz [424.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - kabelhanterare

4 - M5 korgmuttrar

4 - M5-skruvar

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


