
 

Skrętka S/FTP Cat6a Drut 23 AWG
LZSH, Bęben 305m, Zgodna z CPR-Dca, Szara
Part No.: 705035
EAN-13: 0766623705035 | UPC: 766623705035

Kabel instalacyjny typu skrętka Cat6a S/FTP Intellinet Network Solutions
posiada budowę 4x2 oraz AWG23/1. Bezhalogenowa powłoka zapewnia
zgodność z normami IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 oraz standardem
EuroClass CPR-Dca. Kabel idealnie nadaje się do okablowania strukturalnego
budynków w obszarze wtórnym oraz trzeciorzędowym.  

Features:

 S/FTP
 Zgodny z normą CPR-Dca (Construction Products Regulation)
 Testowany pod względem standardów, spełnia lub przewyższa obecne
wymagania standardu Cat6a
 Nadaje się do okablowania strukturalnego budynków w obszarze
wtórnym i trzeciorzędowym
 Rekomendowany do sieci 10/100/1000/10GBase-T, ATM, FDDI, Video,
ISDN oraz instalacji multimedialnych i PoE
 305m kabla na bębnie
 Gwarancja Lifetime Warranty

Specyfikacja:
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Standardy oraz Certyfikaty
• IEC61156-5
• ISO/IEC 11801
• CPR-Dca
• RoHS, REACH

Specyfikacja techniczna
• Przewodnik: drut z litej miedzi
• 23 AWG
• Średnica przewodnika: 1/0.56 mm ± 0.008 mm
• Izolacja: FMPE
• Średnia grubość: 0.40 mm
• Średnica izolacji: 1.35 mm ± 0.05 mm
• Folia aluminiowa wokół każdej pary
• Oplot: miedź ocynowana
• Powłoka LSZH
• Rip cord (sznur tnący izolację kabla)

Wydajność
• Maksymalna rezystancja DC przewodnika przy 20°C: 93.8 Ohm/km
• Rozrzut opóźnienia (Delay skew) 4-1000 MHz: ≤ 45 ns/100 m
• Asymetria pojemności para-uziemienie: ≤ 330 pF/100 m
• Minimalna rezystancja izolacji: 5000 MOhm/km
• Asymetria rezystancji: ≤ 4%
• Minimalny promień gięcia: 8mm OD
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