
Kabelgoot met Open Sleuven en Deksel, 75mm B x 75mm H - 2m L -  8mm Sleuven - 
PVC Draadgoot / Muurlijst voor Netwerk Kabels  - Max 200 Kabels, UL Listed

Productcode: CBMWD7575

Met deze 2m lange kabelgoot met sleuven kunt u de kabels in uw kantoor of serverruimte netjes 
opbergen en aan het zicht onttrekken, en op die manier zorgen voor een georganiseerde en 
professionele uitstraling.

Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade in uw kantoor of serverruimte. De kabelgoot is 75mm 
hoog x 75mm breed, met  8mm parallelle sleuven (vingergoten), waardoor kabels kunnen worden 
getrokken om deze makkeljk aan de goot toe te voegen of er uit te verwijderen.

De kabelgoot heeft montagegaten (15 mm x 5 mm) waarmee u de kabelgoot eenvoudig met 
schroeven (niet meegeleverd) in hout of gipsplaat kunt bevestigen.

Deze goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van zelfblussend PVC, dat sterk en buigbestendig 
is. De kabelgoot is ook NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86 °C Vicat verwekingspunt 
en een UL/94V-0 classificatie.

Deze kabelgoot is TAA-conform en geniet van een levenslange garantie en gratis 24/5 technische 
ondersteuning door StarTech.com, al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen



• Beschermt kabels tegen schade en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

• KABELS PROFESSIONEEL ORGANISEREN EN AANLEGGEN: bescherm tot 200 kabels met deze 
kabelgoot met open sleuven; toegankelijk via deksel voor toevoegen/verwijderen van kabels;  
installatie in kantoren/serverruimtes m.b.v. schroefgaten

• INDUSTRIËLE KWALITEIT: Deze robuuste goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van stevig, 
buigbestendig, zelfdovend PVC, is NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86°C Vicat 
verwekingspunt en UL/94V-0 classificatie; UL/CSA goedgekeurd

• FLEXIBEL DESIGN: makkelijk om kabels toe te voegen of te verwijderen dankzij het eenvoudige 
sluitingsmechanisme; leid kabels in en uit de kabelgoot via de sleufgaten

• TECHNISCHE SPECIFICATIES: Lengte: 2m | Hoogte: 75mm | Breedte:  75mm | Sleufbreedte: 
[SLOTWIDTH] |Max Kabelcapaciteit: 20 | Vicat Verwekingspunt: 86°C (getest tot 50°C)| Wit | RoHS

• STARTECH.COM VOORDEEL:  Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze aan 
een oppervlak te bevestigen kabelgoot geniet van een 2-jarige garantie van StarTech.com, en 
levenslange gratis 24/5 technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid 2 Years

Algemene specificaties Speciale kenmerken: Sleufdesign<br/>Montagegaten

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Grijs

Type behuizing PVC

Lengte product 3.0 in [7.5 cm]

Breedte product 6.6 ft [2.0 m]

Hoogte product 3.0 in [7.5 cm]

Gewicht product 3.2 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 3.0 in [7.5 cm]

Package Width 6.6 ft [2.0 m]

Package Height 3.0 in [7.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.5 lb [1.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Kabelgoot

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


