
1U Horizontale Kabelgoot met Deksel voor 19" Server Rack - Vingergoot 
Kabelmanagement Paneel met Open Sleuven - Raceway Panel

Productcode: CMDUCT1UX

De CMDUCT1UX 1U horizontale kabelgoot helpt u om kabels georganiseerd te houden in een 
standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US 
Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule 
mogelijk maakt.

De 1U vingergoot is voorzien van een verwijderbaar deksel waardoor kabelbundels snel en 
gemakkelijk kunnen worden toegevoegd en verwijderd. De goot is ook uitgerust met een reeks 
sleuven aan beide zijkanten en doorvoergaten aan de achterkant zodat u uw kabels kunt aanleggen 
waar u die nodig hebt, terwijl u tegelijkertijd de kabelbelasting vermindert.

De kabelgoot is gemaakt van hoogwaardig staal en kunststof, en is een duurzame oplossing voor uw 
server rack of patchkast. Deze horizontale kabel organizer kan gemakkelijk worden geïnstalleerd 
dankzij de meegeleverde schroevensets (M5 en M6).

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Geschikt voor serverrekken en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en 



netwerkdistributiekabels voor een overzichtelijke organisatie van kabels

Eigenschappen

• RACK KABELMANAGEMENT: De overdekte kabelgoot biedt een reeks sleuven aan weerszijden en 
doorvoergaten aan de achterkant om u te helpen uw kabels te leiden waar u ze nodig hebt

• IDEAAL VOOR KABELBUNDELS: De kabel organizer heeft een verwijderbare bovenklep die het 
gemakkelijk maakt om snel gebundelde kabels toe te voegen of te verwijderen

• STEVIGE CONSTRUCTIE: de 1U horizontale kabelmanager is gemaakt van hoogwaardig staal en 
vormt een duurzame oplossing voor uw server racks of patchkasten

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze kabelgoot voor rack montage werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals, en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

U-hoogte 1U

Industriestandaarden EIA RS310-D

Stand Horizontaal

Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 19.0 in [48.3 cm]

Breedte product 2.8 in [7.2 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.4 cm]

Gewicht product 1.6 lb [0.7 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 4.1 in [10.5 cm]



Package Width 21.5 in [54.5 cm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Horizontale kabelgoot

2 - M6x15 schroeven

4 - M6 kooimoeren

4 - M6x12 mm schroeven

4 - M6 Kunststof Ringen

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


