
Horisontella kabelkanaler för rack - 10-pack

Produkt ID: CMLB10

Dessa kabelkanaler installeras horisontellt på ditt racks framsida eller baksida för att ge en säker 
monteringspunkt för att dra kablar. Du kan fästa dina kablar till kanalerna med hjälp av buntband för 
att minska spänningen på kablarna och förhindra skador på portarna på din rackmonterade utrustning.

Kabelkanaler skyddar din utrustning genom att avlasta kablarnas vikt i ditt rack, vilket reducerar den 
konstanta belastningen på portarna på din rackutrustning. Kanalerna ger också en väg för kablarna 
vilket förbättrar passiv kylning inuti racket. Detta bidrar till att racket håller en optimal temperatur för 
att utöka livslängden på din utrustning och minimera eller eliminera driftstopp.

Dessa kabelkanaler är tillverkade av solitt stål och tar upp endast en tredjedel av ett U vid varje 
installationspunkt. Den runda ståldesignen garanterar en hög viktkapacitet till skillnad från platta 
kanaler som lätt kan böjas.

Detta paket innehåller 10 kabelkanaler så att du kan köpa flera kanaler i samma paket. Detta är 
idealiskt för storskalig användning eftersom det reducerar paketering med råge och därmed 
fraktkostnader.

CMLB10 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning



• Reducera kabelbelastningen på dina rackmonterade utrustningsportar och skydda din utrustning från 
skador

• 10 kanaler ingår för en lägre fraktkostnad

• Tillverkad av solitt stål med en rund design för maximal viktkapacitet

Funktioner

• Reducera kabelbelastningen på dina rackmonterade utrustningsportar och skydda din utrustning från 
skador

• 10 kanaler ingår för en lägre fraktkostnad

• Tillverkad av solitt stål med en rund design för maximal viktkapacitet

• EIA/ECA-310-E-kompatibelt

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Ramtyp Stål

U-höjd 1U

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Inpassning Horizontal

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 19.0 in [48.3 cm]

Produktbredd 0.4 in [1.1 cm]

Produkthöjd 0.2 in [6.0 mm]

Produktvikt 3.4 oz [95.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 10

Package Length 19.9 in [50.5 cm]



Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.9 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 10 - kabelkanaler

20 - M5-skruvar

20 - M5 korgmuttrar

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


