
Kabelmanagement staaf met 5 cm offset voor racks - horizontaal - 10 stuks

Productcode: CMLB102

Deze kabelmanagementstaven worden horizontaal aan de voor- of achterkant van uw rack 
geïnstalleerd zodat u beschikt over een veilig montagepunt om kabels te geleiden. U kunt uw kabels 
ook aan de staven bevestigen met behulp van kabelbinders om de spanning van uw kabels te 
verminderen en beschadiging van de poorten van uw in een rack monteerbare apparatuur te 
voorkomen. De kabelmanagementstaven creëren een ruimte van 5 cm voor probleemloze 
kabeltoegang.

Kabelmanagementstaven beschermen uw apparatuur door het gewicht van de kabels in uw rack op te 
vangen, waardoor de constante belasting van de poorten van uw rack apparatuur wordt verminderd. 
De staven bieden ook een geleidepad voor kabels, waardoor de passieve koeling in uw rack wordt 
vergroot. Dit zorgt voor de optimale temperatuur van uw rack, waardoor de levensduur van uw 
apparatuur wordt verlengd en de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt of geëlimineerd.

Deze kabelmanagementstaven zijn gemaakt van stevig staal en nemen slechts een derde van een 
rack U op elk installatiepunt in beslag. De staven moeten horizontaal worden geïnstalleerd en hebben 
een speling van 5 cm bij 75°, waardoor u gemakkelijk kabels vanaf de achterkant van uw apparatuur 
kunt geleiden. Het ronde design van massief staal is geschikt voor een hoog gewicht, in tegenstelling 
tot platte staven die gemakkelijk kunnen buigen.

Dit pakket bestaat uit 10 kabelmanagementstaven, waardoor u tegelijkertijd meerdere staven kunt 
kopen. Dit is ideaal voor grootschalige implementatie, omdat zo de verpakkings- en dus 
verzendkosten aanzienlijk worden verlaagd.

De CMLB102 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Vang het gewicht van kabelbundels op vanaf de poorten van de apparatuur in uw rack

• Geleid kabels in uw rack voor organisatie en passieve koeling

Eigenschappen

• Verminder de kabelbelasting van de poorten van uw rackgemonteerde apparatuur, en bescherm uw 
apparatuur zo tegen beschadiging

• 10 kabelmanagementstaven om de verzendkosten te verlagen

• 5 cm speling om kabels gemakkelijk vanaf de achterkant van uw apparatuur te geleiden

• EIA/ECA-310-E conform

• Gemaakt van massief staal met een rond design voor maximale gewichtsbelasting

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Zwart

Lengte product 19.0 in [48.3 cm]

Breedte product 2.0 in [5.1 cm]

Hoogte product 0.4 in [1.1 cm]

Gewicht product 4.6 oz [130.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 19.9 in [50.5 cm]

Package Width 4.5 in [11.5 cm]



Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.2 lb [1.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 10 - kabelmanagement staven

20 - M5 schroeven

20 - M5 kooimoeren

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


