
Samozaciskowy Wtyk Modularny RJ45 Cat6
Ekranowany 10G Beznarzędziowy
Gwarantuje Najwyższej Jakości, Szybkie oraz Proste Zaciskanie
Przewodu, STP, Do Linki oraz Drutu, Pozłacane Styki, Metalowa
Obudowa
Part No.: 790796
EAN-13: 0766623790796 | UPC: 766623790796

Features:

 Gwarantuje prosty, szybki oraz beznarzędziowny montaż na
wysokowydajnych kablach sieciowych, idealny podczas pracy w terenie
 Wtyk modularny RJ45 Cat6a klasy premium, ekranowany STP 360°,
dedykowany do instalacji 10G oraz PoE (do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE
/ Ultra PoE)
 Styki pokryte 50 mikrocalowym złoceniem
 Przystosowany do kabli typu drut o grubości AWG od 26/1 do 23/1 oraz
linki o grubości AWG od 27/7 do 23/7
 Regulowany reduktor naprężeń
 Zgodny z normami ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 oraz IEC 60603-7-51
 Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45
 Kompatybilny oraz kodowany kolorystycznie zgodnie z T568A oraz
T568B
 Profil odpowiedni dla okrągłych kabli
 Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy oraz Certyfikaty
• CE
• RoHS
• FCC
• ISO/IEC 11801
• IEC 60603-7-51
• Cat5 (ANSI/TIA/EIA-568-D)
• Cat5e (TIA/EIA-568-D)
• Cat6 (ANSI/TIA-568-D)
• Cat6a (ANSI/TIA-568-D)

Parametry Ogólne
• Obsługa przepustowości do 10Gbps
• Maksymalne pasmo częstotliwości: 500MHz
• Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra
PoE
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• Ilość cykli użycia: ≥750

Materiał Wykonania:
• Styki: fosforobrąz
• Platerowanie styków: 50 mikro-calowe złocenie
• IDC: fosforobrąz
• Obudowa: odlew ze stopu cynku

Parametry Elektryczne:
• Rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm
• Wytrzymywane napięcie dielektryczne: 1000V DC / 750V AC
• Rezystancja styku: ≤20 MOhm
• Prąd znamionowy: 1.5A

Parametry Fizyczne:
• Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 41 x 15 x 18 mm
• Waga: 20g

Warunki Otoczenia:
• Temperatura pracy: -10° - 60°C
• Temperatura magazynowania: -40° - 70°C
• Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 90% RH

Zawartość Opakowania:
• Wtyk Modularny RJ45 Cat6 Ekranowany 10G Beznarzędziowy
• Instrukcja
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