
Vertikal kabelorganiserare med fingerkanaler - 20U - 91 cm

Produkt ID: CMVER20UF

Denna vertikala kabelhanterare på 91 cm ger dig ett enkelt och yteffektivt sätt att organisera kablarna 
i ditt serverrack. Du kan fästa kabelhanteraren vertikalt i ditt rack för att vägleda kablarna mellan 
utrustning som är monterade på olika höjd.

0U-kabelhanteraren har mångsidiga installationsalternativ och är kompatibel med de flesta rack som 
är 20U eller större. Panelen har en 0U-design som inte tar upp någon monteringsyta och med enkel 
verktygslös installation är den enkel att fästa eller flytta på vid behov.

Den vertikala kabelhanteraren använder en fingerkanal för kabelhantering som inkluderar en 
täckpanel som täcker kablarna som är dragna genom den. Kabelhanteraren går vertikalt längs sidan 
av ditt rack för att vägleda kablar mellan utrustning som är monterad på olika höjder. Den är ett 
städat och välorganiserat sätt att dra kablar från enheter monterade mot rackets botten till andra 
enheter monterade nära toppen, utan att lämna kabelhärvor där emellan.

Att ha organiserade och vägledda kablar förbättrar inte bara utseendet och tillgängligheten på ditt 
rack utan gör det även enklare att installera, få åtkomst till och underhålla rack komponenter.

För maximal kompatibilitet med i stort sett alla serverrack kan du installera kabelhanteringspanelen 
med hjälp av monteringshål som ofta finns på rackutrustning. Den verktygslösa monteringsmetoden 
fästs på kabelhanteringspanelen till de nyckelhålsformade monteringshålen som är inbyggda i ditt 
rack.

Metoden med den horisontella monteringsskenan fäster kabelhanteringspanelen till de horisontella 
monteringsskenorna som sitter längs sidan på ditt rack.

För rack som inte har stöd för dessa installationsmetoder kan du montera kabelhanteringspanelen på 
andra sätt, som till exempel de icke-standardiserade hålen som finns på rackväggar och -kabinett eller 
rackenheter på monteringsskenor för utrustning.

Att dra dina kablar genom en panel minskar spänningen som kablar ofta får. Detta förhindrar 



kabelskador eller anslutningsförlust och reducerar belastning på utrustningsportar för att förhindra 
skador på dina dyra rackmonterade enheter.

Att dra kablar ordentligt förbättrar även luftflödet som passivt kyler enheter som förvaras i ditt rack 
och för att din utrustning ska ha optimala temperaturer för att minska risken för skador som orsakas 
av överhettning.

CMVER20UF täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Vägled kablar, från en server som är monterad mot botten av ditt rack, till patchpaneler som är 
monterade nära toppen

• Dra kablar i ditt rack till sidan för att förbättra luftflöde

• Håll rackmonterad utrustning tillgänglig

Funktioner

• Förbättra utseendet på ditt rack med hjälp av en vertikal kabelhanterare med fingerkanaler

• Främja passiv kylning i ditt rack genom att organisera kablarna för att förbättra luftflödet

• Gör ditt ställ mer lättillgängligt genom att organisera dina kablar för krångelfritt underhåll

• 91 centimeter högt men tar inte upp någon monteringsplats i stället

• Kabelhanteraren löper vertikalt längs sidan av stället för att styra kablarna mellan utrustning

• Skydda din utrustning mot skador orsakade av plötslig kabelspänning

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Ramtyp Stål och plast

U-höjd 20U



Inpassning Vertical

Monteringsalternativ Front and Rear Mount

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål och plast

Produktlängd 3.9 in [10.0 cm]

Produktbredd 33.6 in [85.2 cm]

Produkthöjd 2.9 in [7.3 cm]

Produktvikt 5.0 lb [2.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 37.2 in [94.5 cm]

Package Width 6.3 in [16.0 cm]

Package Height 5.0 in [12.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.3 lb [2.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - vertikal kabelorganiserare

4 - M5 korgmuttrar

4 - M5-korgskruvar

2 - M4-muttrar

1 - Instruktionsbok

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


