
Stevige Zelfklevende Kabelgoot met Deksel, 19mm B x 11mm H - 1m L, PVC Draadgoot 
/ Muurlijst voor Netwerk- en Voedingskabels, Max 6 kabels, UL Listed

Productcode: CBMWWD1911

Met deze 1m lange kabelgoot met zelfklevende onderkant kunt u de kabels in uw kantoor of 
serverruimte op een georganiseerde manier aanleggen en aan het zicht onttrekken, wat zorgt voor 
een professionele uitstraling.

Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte. 
De kabelgoot is 11 mm hoog en 19 mm breed..

De kabelgoot met plakstrook aan de onderkant kan worden geïnstalleerd door de beschermfolie te 
verwijderen en deze op de gewenste plaats vast te plakken. Geschikt voor elk oppervlak, waaronder 
hout, gipsplaat, glas of metselwerk..

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

Deze kabelgoot kan aan de uiteinden worden afgesloten en worden gecombineerd met diverse 
kabelgootaccessoires van StarTech.com.

De Koppeling (CBMWWD1911C) (20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte 
van uw kabelgoot uit.

Het Eindstuk (CBMWWD1911E) (20 stuks) zorgt voor een mooie afsluiting van het uiteinde van uw 
kabelgoot.

Met de Binnenhoek (CBMWWD1911I) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten aan een binnenzijde gelegen 
hoek van 90° met elkaar  verbonden worden.

Met de L-connector (CBMWWD1911L) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek 



van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de Buitenhoek (CBMWWD1911O) (20 stuks) kunnen twee kabelgoten aan een buitenzijde gelegen 
hoek van 90° met elkaar  verbonden worden

Met de T-connector (CBMWWD1911T) (20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar 
verbonden worden.

Deze kabelgoot is TAA-conform en geniet van een 2-jarige garantie en een gratis levenslange  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: De afgesloten kabelgoot beschermt tot 6 
kabels tegen schade/vuil en kan in kantoren/serverruimtes worden geïnstalleerd m.b.v. de 
zelfklevende onderkant of door gaten in de goot te boren en deze vast te schroeven.

• 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.

• KABELGOOT KOPPELSTUKKEN: Koppeling (CBMWWD1911C), Eindstuk (CBMWWD1911E), 
Binnenhoek (CBMWWD1911I), L-Connector (CBMWWD1911L), Buitenhoek (CBMWWD1911O), 
T-Connector (CBMWWD1911T); Apart verkrijgbaar

• TECHNISCHE SPECIFICATIES: Lengte: 1m | Hoogte: 11mm | Breedte: 19mm  |Max Kabelcapaciteit: 
6 | Enkelvoudig kanaal | 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 stevige 
zelfklevende en afgeschermde kabelgoot geniet van een 2-jarige garantie en levenslange gratis 24/5 
technische ondersteuning door StarTech.com.

Fysieke 
eigenschappen



Garantiebeleid 2 Years

Kleur Wit

Type behuizing PVC

Lengte product 0.7 in [1.9 cm]

Breedte product 3.3 ft [1.0 m]

Hoogte product 0.4 in [1.1 cm]

Gewicht product 4.2 oz [120.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 2.6 in [6.5 cm]

Package Width 3.4 ft [1.0 m]

Package Height 0.4 in [1.1 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.8 oz [136.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Kabelgoot

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


