2U tweezijdig horizontaal / verticaal kabelpaneel met vingergoot & D-ringhaken
Productcode: CMPNL2UC

Het CMPNL2UC 2U kabelpaneel wordt bevestigd op een standaard 19 inch rack met 2 of 4 stijlen voor
het organiseren van zowel horizontale als verticale kabels, waarbij een combinatie van vingergoot en
D-ringhaken wordt gebruikt. 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 kabelmanager is gemaakt van hoogwaardig staal en ontworpen als een tweezijdige oplossing voor
kabelbeheer aan zowel de voor- als achterkant van het paneel. De voorkant is voorzien van 4 verticale
en 4 horizontale D-ringhaken, terwijl de achterkant 2 extra haken heeft en een kabelgoot met een
reeks haken zodat u uw kabels kunt aanleggen waar u die nodig hebt, terwijl u tegelijkertijd de
kabelbelasting vermindert.
Als extra voordeel bevordert het paneel ook de juiste luchtstroom door het rack door de open ruimtes
tussen de apparatuur af te sluiten. Deze horizontale kabelmanager kan gemakkelijk worden
geïnstalleerd dankzij de meegeleverde 2 rackschroevensets (10/32 en 12/24).
NB: De haken van dit kabelbeheersysteem steken meer dan 19 inch uit. Daarom kunnen bepaalde
racks met dicht bij elkaar liggende of voorgeboorde rack-montagegaten niet compatibel zijn met dit
product.
Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Geschikt voor serverracks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistributiekabels

voor een overzichtelijke organisatie van kabels

Eigenschappen
• D-ringhaken aan de voorkant (4x) en achterkant (2x) van het paneel
• Vingergoot aan de achterkant voor het aanleggen van kabels
• 2U rack design
• Robuust uitgevoerd in staal
• Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch server racks met 2 of 4 pennen
• Inclusief rack schroeven
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

U-hoogte

2U

Industriestandaarden

EIA RS310-D

Stand

Horizontaal

Montage-opties

Frontmontage (alleen voorzijde)

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Lengte product

0.0 in [0.0 mm]

Breedte product

0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product

0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product

3.3 lb [1.5 kg]

Package Length

22.2 in [56.3 cm]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Package Width

5.0 in [12.6 cm]

Package Height

4.3 in [10.8 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.3 lb [1.9 kg]

Meegeleverd

2U combinatie kabelpaneel

Wat wordt er
meegeleverd

Kabelklemmen
5/8 inch nr. 10-32 UNF-schroeven
5/8 inch nr. 12-24 UNF-schroeven
#10-32 UNF plaatmoeren
# 12-24 UNC-kooimoeren

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

