
1U 19" horisontell kabelhanteringspanel

Produkt ID: CMPNL1UC

Att hålla kablarna organiserade gör det enklare att hantera serverrummet eller datacentret. Denna 
organiserare i ett stycke med 1U-design hjälper dig hålla alla dina kablar åtkomliga och identifierbara, 
för en mer städad och mer skalbar serverarbetsyta. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven 
från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Allt du behöver för att installera kabelorganiseraren är 1U ledigt utrymme i hyllan. Den gör det enklare 
att hantera kablar från serverhyllans framsida eller baksida, med behändigt placerade krokar som 
håller både vertikala och horisontella kablar.

Organiseraren hjälper dig hantera nätverk-, server- och KVM-kablar i din serverhylla genom att 
kombinera horisontella fingerkanaler och horisontella eller vertikala D-krokar. Den organiserar och 
leder kablar med hjälp av 12 låsbara klämmor för att hålla kablarna på plats.

Kabelorganiseraren har en stålkonstruktion av hög kvalitet och stabila krokar och är byggd att ge 
tillförlitlig prestanda, år efter år.

Att lägga till kabelorganiseraren mellan din utrustning stänger dessutom öppna ytor i hyllan vilket 
förbättrar luftflödet. Genom att lätta på kabelbelastningen ökar den dessutom livslängden på din 
server- och nätverksutrustning.

Obs.: Krokarna på detta kabelhanteringssystem kan förlängas till över 48 centimeter. Därför är 
kanske inte vissa hyllor med närliggande eller infällbara hyllmonteringshål kompatibla med denna 
produkt.

CMPNL1UC täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla 
kablarna organiserade, tillgängliga och identifierbara

• Öka serverns och nätverksutrustningens livslängd genom att minska belastningen på kablarna

• Förbättra kylsystemets effektivitet genom att täcka för oanvänt utrymme

Funktioner

• En effektiv lösning för kabelhantering som tar upp 1U i hyllan

• Kombination av horisontella fingerkanaler och vertikala eller horisontella stora D-krokar

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

• Monteras på en standard 19" serverhylla med 2 eller 4 stolpar

• En organiserare i ett stycke för kabelhantering på framsidan eller baksidan

• Organiserar och ger kabel till 12 låsbara klämmor på baksidan

• Stålkonstruktion av hög kvalitet

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

U-höjd 1U

Inpassning Horizontal

Monteringsalternativ Front and Rear Mount

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 20.1 in [51.0 cm]

Produktbredd 4.0 in [10.2 cm]



Produkthöjd 1.7 in [4.4 cm]

Produktvikt 1.8 lb [0.8 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 22.4 in [56.8 cm]

Package Width 5.2 in [13.2 cm]

Package Height 2.5 in [6.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1U kombinerad kabelhanterare

4 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar

4 - #10-32 UNF-korgmuttrar

4 - 5/8" #12-24 UNF-skruvar

4 - #12-24 UNC-korgmuttrar

12 - Kabelklämmor

1 - Instruktionsbok

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


