
Zalety rozwiązania VRM
Przeznaczone do użytku z dowolnymi, otwartymi ramami 19” zgodnymi ze standardem  �
EIA
Umożliwia rozbudowę istniejących instalacji przy zachowaniu bieżących inwestycji  �
sprzętowych
Maksymalizuje wykorzystanie miejsca przez zwiększenie gęstości i zwolnienie cennego  �
miejsca na podłodze
Trwała, lecz lekka konstrukcja utrzymuje kable doskonale wyrównane względem  �
poszczególnych paneli krosowych, zachowując niezbędny promień gięcia. Łagodne 
krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli
Drzwi z wygodnym zamkiem dają łatwy dostęp oraz mogą być otwierane na lewo lub na  �
prawo przy użyciu wpuszczanych zawiasów

Dlaczego warto zainstalować dobry pionowy organizator kablowy   
Zastosowanie skutecznego systemu porządkowania kabli w serwerowni zapewnia wiele 
korzyści:

Większa trwałość instalacji �
Umożliwia gęste instalacje, maksymalizując dostępność miejsca na podłodze »
Poprawia przebieg kabli, zwiększając trwałość infrastruktury kablowej przez   »

 minimalizację zużycia komponentów
Modułowa konstrukcja umożliwia kolejne rozbudowy i modyfikacje ramy w   »

 celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb

Lepsza wydajność systemu �
Chroni kable przed przycięciem, zgnieceniem i nadwerężeniem  »
Zmniejsza obciążenie złączy, zapobiegając zużyciu i związanym z nim przestojom »
Minimalizuje spadki wydajności związane z jakością sygnału i szybkością sieci,   »

 wspierając wiązki kabli oraz zachowując prawidłowy promień gięcia

Lepsze zarządzanie systemem �
Łatwość utrzymania  »
Przejrzystość przebiegu kabli upraszcza przeniesienia, rozbudowy i zmiany (MACs) »
Łatwiejsze śledzenie przebiegu kabli ułatwia rozwiązywanie problemów oraz   »

 zmianę położenia kabli 
Sprzyja stosowaniu dobrych praktyk, zapewniając wszystkie narzędzia    »

 niezbędne do porządkowania systemu, oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów

Współczesne technologie sieciowe wymagają coraz większego zagęszczenia kabli, a 
jednocześnie łatwego do nich dostępu i możliwości skutecznego porządkowania. Pionowy 
organizator kablowy (Vertical Cable Rack Manager, VRM) jest przeznaczony specjalnie do 
stosowania w środowiskach o dużej gęstości kabli, takich jak centra danych czy serwerownie.

W połączeniu z 19-calową stojącą ramą montażową 42U firmy Molex VRM umożliwia 
skuteczne porządkowanie kabli. Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia niezbędne 
wsparcie dla wiązek kabli krosowych, przenosząc ich ciężar z paneli na ramę przy 
konsekwentnym zachowaniu promienia gięcia. Kable można prowadzić elastycznie, a także 
szybko zmieniać ich bieg dzięki szpulkom Quick Fit. Montowane na zatrzask prowadnice 
kabli umożliwiają elastyczne prowadzenie kabli oraz nieograniczoną rozbudowę od 1U.

Pionowy organizator kablowy
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organizator
kablowy
Co robimy
Od ponad 30 lat Molex produkuje 
wszechstronne systemy okablowania 
miedzianego oraz światłowodowego 
do transmisji głosu, danych i sygnałów 
wizyjnych.  

Gwarancja spokoju
System VRM jest objęty 25–letnią 
Globalną Gwarancją na Produkty, 
System i Aplikacje
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Informacja dla zamawiających

Pionowe organizatory kabli

Otwarte ramy montażowe

Panele skośne

Region Ameryki
Centrala
+1 630 969 4550

Region Azji i Pacyfiku
Australia
+61 3 9971 7111
Chiny
+86 21 5048 0889
Indie
+91 80 4129 3500

Region Europy, Środkowego Wschodu i Afryki
Zjednoczone Królestwo
+44 (0)1489 572 111
Republika Czeska
+420 222 191 418
Polska 
+48 22 333 81 50
Rosja  
+7 495 642 64 55
Ukraina 
+38 (044) 494 2642
Rumunia
+40 21 202 3196
Środkowy Wschód
+971 4 288 7573 
Afryka Południowa
+27 11 807 2577
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 Numer Katalogowy  Opis 
CMA-00083  12-calowy pionowy organizator kabli 
CMA-00084  8-calowy pionowy organizator kabli 
CMA-00085  19-calowy poziomy organizator kabli z klapką, 1U 
CMA-00087  19-calowy poziomy organizator kabli z klapką, 2U 
CMA-00088  12-calowy ustalacz do pionowych organizatorów kabli - 5 sztuk
CMA-00089  Szpulka do organizatorów pionowych - 2 sztuki
CMA-00090  Separatory kabli do pionowych organizatorów kabli - 5 sztuk
CMA-00091  Drzwi do 12-calowego pionowego organizatora cabli - zestaw
CMA-00092  Drzwi do 8-calowego pionowego organizatora cabli - zestaw
CMA-00096  8-calowy ustalacz do pionowych organizatorów kabli - 5 sztuk

 Numer Katalogowy  Opis 
RAA-00002  19-calowa otwarta rama montażowa 42 U 

 Numer Katalogowy  Opis 
PID-00145  Panel 19-calowy 50xRJ45 IDC, USOC 2 pary, UTP,  1U, Grafitowy 
PID-00162  50 Port KATT IDC Voice Patch Panel, 1U, Pairs 1/2, 3/6. 4/5
PID-00154 Panel 19-calowy skośny 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy
PID-00155  Panel 19-calowy skośny 48xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 2U, Grafitowy 
PID-00156 Panel 19-calowy skośny 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, 1U, Grafitowy
PID-00157  Panel 19-calowy skośny 48xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 5e, 2U, Grafitowy
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