
Samozaciskowy Wtyk Modularny RJ45
Cat8.1 Ekranowany 40G Beznarzędziowy
Gwarantuje Najwyższej Jakości, Szybkie oraz Proste Zaciskanie
Przewodu, Idealny do Centrów Dystrybucji Danych, STP, Do Linki
i Drutu, Pozłacane Styki, Metalowa Obudowa
Part No.: 791199
EAN-13: 0766623791199 | UPC: 766623791199

Features:

 Gwarantuje prosty, szybki oraz beznarzędziowy montaż na
wysokowydajnych kablach sieciowych, idealny podczas pracy w terenie
 Wtyk modularny RJ45 Cat8.1 klasy premium, ekranowany STP 360°,
dedykowany do instalacji 25G / 40G oraz PoE (do IEEE802.3bt / PoE++ /
4PPoE / Ultra PoE)
 Najwyższej jakości, przyszłościowe zakończenie kablowe, idealny do
instalacji typu ToR oraz MoR w centrach dystrybucji danych
 Styki pokryte 3 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
 Przystosowany do pracy w ekstremalnych temperaturach od -40° do
60°C (-40° to 140°F)
 Zasięg łącza stałego do 24m, zasięg łącza kanałowego do 30m
 Regulowany reduktor naprężeń
 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

Parametry Ogólne
• Obsługa przepustowości do 40Gbps
• Maksymalne pasmo częstotliwości: 2000MHz
• Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra
PoE
• Ilość cykli użycia: ≥750

Materiał Wykonania
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• Styki: fosforobrąz
• Platerowanie styków: 3 mikro-calowe złocenie
• IDC: fosforobrąz
• Obudowa: odlew ze stopu cynku

Parametry Elektryczne
• Rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm
• Wytrzymywane napięcie dielektryczne: 1000V DC / 700V AC
• Rezystancja styku: ≥20 MOhm
• Prąd znamionowy: 1.5A

Parametry Fizyczne
• Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 58 x 12 x 14 mm
• Waga: 30g

Warunki Otoczenia
• Temperatura pracy: -40° - 60°C
• Temperatura magazynowania: -40° - 70°C
• Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 85% RH

Zawartość Opakowania:
• Samozaciskowy Wtyk Modularny RJ45 Cat8.1 Ekranowany 40G
Beznarzędziowy
• Instrukcja

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

