
20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMWWD1911 - 90 Degree Right Angle - Flat L 
Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral 
Elbow UL

Produkt ID: CBMWWD1911L

Detta 20-pack med hörnskenor för rännor fungerar med StarTech.com CBMWWD1911 rännsystem.

Använd dessa hörnskenor till kabelrännor med StarTech.com CBMWWD1911 rännor för att koppla 
samman två av dem i 90 graders vinkel för att förlänga längden på väggarna till rännor på ditt kontor 
eller serverrum.

Dessa hörnanslutningar till ledningskanaler är tillverkade av robust självsläckande ABS, är även 
kröksäkra och UL-godkända med 94 HB-antändlighetsklass (horisontell bränning).

Kombinera denna hörnskena med andra StarTech.com CBMWWD1911 tillbehör till rännsystem för att 
ge din kabelhantering en färdig look.

Kopplaren (CBMWWD1911C) (20-pack) sammankopplar två rännor och förlänger din ränna.

Ändstycket (CBMWWD1911E) (20-pack) stänger rännans ände.

Innerskenan (CBMWWD1911I) (20-pack) sammankopplar två rännor i hörn i en 90 graders vinkel.

Ytterskenan (CBMWWD1911O) (20-pack) sammankopplar två rännor tillsammans runt hörnen i 90 
graders vinkel.

T-anslutningen (CBMWWD1911T) (20-pack) sammankopplar tre rännor i T-stag.

Dessa hörnskenor till kabelrännor är TAA-kompatibla och stöds av StarTech.coms livstidsgaranti och 
kostnadsfria tekniska support dygnet runt. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 
30 år.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Funktioner

• GE DIN KABELHANTERINGSRÄNNA EN FÄRDIG LOOK: Använd L-anslutningar till kabelrännor 
(20-pack) med StarTech.com CBMWWD1911 rännor för att koppla samman dem i 90 graders vinklar i 
arbetsområdet

• INDUSTRIELL STYRKA: Rätvinklade platta anslutningar av L-typ till rännor/ledningskanaler är 
tillverkade av robust kröksäkert ABS, och är UL-godkända, UL 94HB-antändlighetsklass (horisontell 
bränning), självsläckande

• ANDRA RÄNNTILLBEHÖR: Kopplare (CBMWWD1911C), ändstycke (CBMWWD1911E), innerskena 
(CBMWWD1911I), ytterskena (CBMWWD1911O), T-anslutning (CBMWWD1911T); säljs separat

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 90&deg vinkel | Anslutningsbredd: 19 mm | Anslutningshöjd: 11 mm 
| Vit | UL-godkänd | UL 94HB-klassad | RoHS

• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Dessa hörnskenor stöds 
under livslängden av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, 
dygnet runt.

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Vit

Kabinettyp ABS

Produktlängd 1.8 in [4.6 cm]

Produktbredd 1.8 in [4.6 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 0.1 oz [3.5 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.3 in [18.6 cm]

Package Width 8.9 in [22.7 cm]

Package Height 1.1 in [2.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.8 oz [78.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 20 - Kontakter till hörnskenor

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


