
Moduł SFP+ 10 Gigabit RJ45
Port 10GBase-T (RJ45), 30m, Przepustwość do 10 Gbps przy
okablowaniu Cat6a
Part No.: 508179
EAN-13: 0766623508179 | UPC: 766623508179

Features:

 Umożliwia ekonomiczne oraz niezawodne połączenie 10 Gigabit
Ethernet po miedzianym kablu sieciowym
 Przepustowość do 10 Gb/s przy użyciu kabla sieciowego Cat6a
 Przepustowość do 5 Gb/s przy użyciu kabla sieciowego Cat6 oraz do 2.5
Gb/s przy użyciu kabla Cat5e
 Dodatkowe połączenie 10 Gigabit Ethernet po skrętce miedzianej dla
przełącznika lub media konwertera z obsługą modułów SFP+
 Port RJ45 z automatyczną detekcją rodzaju przewodu - Auto MDI/MDI-X
 Kompatybilny z modułem Cisco MA-SFP-10G-T
 Pasuje do dowolnego przełącznika Intellinet Gigabit Ethernet z slotem
SFP+ oraz do urządzeń MSA ze slotami zgodnymi ze specyfikacją SFP+
 Zgodny z SFP Multi-Source Agreement (MSA)
 Maksymalny zasięg transmisji do 30m z przepustowością do 10 Gbps
przy okablowaniu Cat6a
 Maksymalny zasięg transmisji do 50m z przepustowością do 5 Gbps
przy okablowaniu Cat6 oraz do 2.5 Gbps przy okablowaniu Cat5e
 Maksymalny zasięg transmisji do 100m z przepustowością do 100 Mbps
przy okablowaniu Cat5e
 Niewielkie zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) dzięki całkowicie
metalowej obudowie
 Wykonany w standardzie SFP+
 Podłączanie typu "Hot Plug" (bez konieczności wyłączania przełącznika)
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane Standardy
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet po miedzianej skrętce Cat6a)
• IEEE 802.3bz (2.5 Gb/s po miedzianej skrętce Cat5, 5 Gb/s po skrętce Cat6)

Parametry Techniczne
• Media transmisyjne:
  - 1000Base-T Cat5e lub lepszy UTP/STP RJ45
  - 2.5GBASE-T Cat5e lub lepszy UTP/STP RJ45
  - 5GBASE-T Cat6 lub lepszy UTP/STP RJ45
  - 10GBASE-T Cat6a lub lepszy UTP/STP RJ45
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• Złącze: Port RJ45 SFP
• Zasięg transmisji: 30m z przepustowością 10 Gbps dla okablowania Cat6a
• Wykonanie: SFP+ (ulepszony standard SFP - small form factor plugable)
• Certyfikaty: FCC Class A, CE Mark, IEC-60825, RoHS

Zasilanie
• Wymagane: 3.3V
• Pobór mocy: 3.0W (maksymalnie)

Parametry Fizyczne
• Wymiary: 68 (dł.) x 13.7 (szer.) x 13.6 (wys.) mm / 2.68 (L) x 0.54 (W) x 0.54
(H) in
• Waga: 25 g (0.9 oz.)
• Temperatura pracy: 0 - 60°C (32 - 140°F)
• Temperatura magazynowania: -40 - 85°C (-40 - 185°F)
• Wilgotność pracy: 5 - 95% RH, nieskondensowana

Zawartość Opakowania
• Moduł SFP+ 10 Gigabit RJ45

O pe?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe
i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm
odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów,

wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

O pe?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe
i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm
odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów,

wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.

http://www.tcpdf.org

