Verticale kabelmanager met D-ring haken - 0U - 91 cm
Productcode: CMVER20UD

Deze 91 cm verticale kabelmanager is een eenvoudige en ruimtebesparende manier om de kabels in
uw server rack te organiseren. U kunt de kabelmanager verticaal in uw rack bevestigen, zodat de
kabels netjes tussen op verschillende hoogtes gemonteerde apparatuur worden geleid.
De 0U kabelmanager biedt veelzijdige installatieopties en is compatibel met de meeste racks die 20U
of groter zijn. Het paneel heeft een 0U design dat geen montageruimte in beslag neemt, en dankzij de
eenvoudige, gereedschapsloze installatie kan hij indien nodig gemakkelijk worden bevestigd of
verplaatst.
De kabelmanager maakt gebruik van een D-ringhaken om kabels verticaal aan de zijkant van uw rack
te leiden, zodat ze netjes tussen op verschillende hoogtes gemonteerde apparatuur lopen. Zo kunt u
op een nette en georganiseerde manier kabels aanleggen van apparaten die onderin uw rack zijn
gemonteerd naar andere apparaten bovenin het rack, zonder dat daartussen een kabelwarboel
ontstaat.
Netjes georganiseerde en geleide kabels verbeteren niet alleen het uiterlijk en de toegankelijkheid van
uw rack, maar vergemakkelijken ook de installatie, de toegang en het onderhoud van uw rack
componenten.
Voor maximale compatibiliteit met bijna elk server rack kunt u de kabelpanelen installeren in de
montagegaten die in de meeste rack apparatuur te vinden zijn. Bij de gereedschapsloze montage
methode wordt het kabelpaneel bevestigd aan de sleutelgatvormige montagegaten in uw rack.
Bij de horizontale montagerail methode wordt het kabelpaneel bevestigd aan de horizontale
montagerails aan de zijkant van uw rack.
Bij racks die deze installatiemethoden niet ondersteunen, kunt u de kabelpanelen ook op een andere
manier monteren, zoals de niet-gestandaardiseerde gaten in uw rack wanden en behuizingen of de
rack units van apparatuurmontagerails.

Door uw kabels door een paneel te leiden, wordt de belasting verminderd die vaak op kabels wordt
uitgeoefend. Dit voorkomt beschadiging of losraken van de kabels en zorgt voor trekontlasting van
apparatuurpoorten, waardoor schade aan uw dure in een rack gemonteerde apparaten wordt
voorkomen.
Een goede geleiding van uw kabels verbetert ook de luchtstroom, die voor een passieve koeling van
de apparaten in uw rack zorgt en daardoor voor optimale bedrijfstemperaturen van uw apparatuur
zodat de kans op schade door oververhitting van uw rack wordt verkleind.
De CMVER20UD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Leid kabels van een server die achterin in uw rack is gemonteerd, naar patchpanelen die aan de
bovenkant zijn gemonteerd
• Leid kabels in uw rack naar de zijkant, om de luchtstroom te verbeteren
• Houd in een rack gemonteerde apparatuur toegankelijk

Eigenschappen
• Verbeter het uiterlijk van uw rack m.b.v. een verticale kabelmanager met D-ringhaken
• Versterk de passieve koeling in uw rack door kabels te organiseren en zo de luchtstroom te
verbeteren
• Maak uw rack toegankelijker door uw kabels te organiseren voor probleemloos onderhoud en
schaalbaarheid
• 91 cm (20U) hoog

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Type frame

Staal

U-hoogte

20U

Stand

Verticaal

Montage-opties

Front and Rear Mount

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal

Lengte product

2.0 in [50.0 mm]

Breedte product

34.0 in [86.4 cm]

Hoogte product

3.4 in [87.0 mm]

Gewicht product

27.6 oz [783.1 g]

Package Length

37.8 in [96.0 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

4.1 in [10.5 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.9 lb [1.3 kg]

Meegeleverd

verticale kabelmanager

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

M4 x 16 mm schroeven
M4 moeren
12 mm onderlegringen
Handleiding

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

