
2-portowe gniazdo sieciowe RJ45 Cat6a
10G, ekranowane STP
Montaż podtynkowy, ekranowanie STP, kolor biały sygnałowy
RAL9003
Part No.: 771917
EAN-13: 0766623771917 | UPC: 766623771917

Features:

 Ekranowane gniazdo podtynkowe RJ45 Cat6a STP 360° dla sieci 10G,
HDBaseT i PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
 Dwa wejścia sieciowe umieszczone pod kątem 40°
 Montowane na puszce podtynkowej (brak w zestawie)
 Styki pokryte 3 mikrocalowym złoceniem
 Kompatybilne z przewodem z litego drutu o średnicy AWG 26/1 do 22/1
 Zgodność z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 i ANSI/TIA-568
 Format europejski o wymiarach 80 x 80 mm
 Regulowana elastyczna odgiętka do kabla
 Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45
 Zintegrowana etykieta do opisania gniazda
 Zacisk typu LSA kompatybilny z narzędziami 110, Krone, itp.
 Profil odpowiedni dla okrągłych kabli
 Gwarancja Lifetime Warranty

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:
• CE
• RoHS
• ISO/IEC 11801
• DIN EN 50173-1

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

Materiał wykonania:
• Styki: brąz fosforowy, ocynkowane
• Platerowanie styków: 3 mikro-calowe złocenie
• IDC: fosforobrąz
• Ekranowanie: stop cynku
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• Obudowa: plastik ABS

Parametry elektryczne:
• Rezystancja izolacji: ≤ 250 MOhm
• Wytrzymałość dielektryczna: 1000 V DC/700 V AC, 60 Hz przez 1 minutę
• Rezystancja styku: 20 MOhm

Parametry fizyczne:
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 80 x 80 x 31 mm
• Waga netto: 150 g
• Waga brutto: 160 g

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

Zawartość opakowania:
• 2-portowe gniazdo sieciowe RJ45 Cat6a 10G, ekranowane STP

Produkty dedykowane:
• Intellinet 771900 — 2-portowe gniazdo sieciowe RJ45 Cat6 10G, ekranowane
STP
• Intellinet 771894 — Puszka natynkowa do montażu gniazda sieciowego
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