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Cechy produktu 

Opis ogólny produktu

Adapter ochronny Excel (DPA) oferuje użytkownikom i administratorom sieci dogodny sposób ochrony przed uszkodzeniem 
kosztownych urządzeń i przenośnego sprzętu informatycznego z dostępem LAN. W razie próby ustawienia przenośnego sprzętu 
IT w odległości większej niż długość podłączonego kabla RJ45, adapter DPA rozłączy połączenie w momencie przyłożenia 
określonej siły ciągnącej. Dzięki temu można zapobiec uszkodzeniu kosztownych płyt drukowanych elementów w sprzęcie IT, 
np. uszkodzeniu styków lub zniszczeniu gniazd RJ45 zapewniających połączenie sieciowe. Dlatego też naprawy uderzające po 
kieszeni to już przeszłość. 
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Gwarancja systemowa na 25 lat



Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwiązania infrastrukturalne światowej klasy 
- projektowane, wytwarzane, objęte wsparciem i dostarczane - bez żadnych kompromisów. 

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel‐networking.com

www.excel-networking.com

Zastrzega się możliwość modyfikacji niniejszego dokumentu bez uprzedzenia. 
Aktualna wersja jest dostępna na naszej witrynie internetowej www.excel-networking.com

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w publikacji.  Excel jest 
zarejestrowanym znakiem towarowym Mayflex Holdings Ltd.
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100-925 Adapter ochronny Excel kategorii 6A 

Gwarancja systemowa

Gwarancja systemowa Excel oznacza 25‐letnią gwarancję dla produktu oraz aplikacji w 
zakresie zgodności z branżowymi normami własności użytkowych, odpowiednimi dla klasy 
zainstalowanego okablowania. Wniosek o udzielenie gwarancji może zostać przedłożony przez 
akredytowanego partnera Excel, który zaprojektował, dostarczył i zainstalował dany system.

Adapter ochronny Excel kategorii 6A (DPA)

Pozycja Wartość
Wydajność transmisyjna Spełnia wszystkie wymagania transmisyjne określone dla klasy EA ISO 11801 
Rezystancja izolacji elektrycznej 500 MΩ przy 100 V d.c
Osiągi dielektryczne 1000V d.c przez 1 minutę 
Wsunięcie wtyczki Minimum 750 cykli
Siła ciągnąca działająca na gniazdo 20N +15/-10N
Materiał kompletu gniazda W pełni ekranowany stop cynku
Styki Stop brązu fosforowego pokryty warstwą złota 50 µin
Kabel Kategorii 6A F/UTP z powłoką zewnętrzną LS0H
Materiał wierzchni (wtyczka i 
gniazdo) Wysokoudarowe uniepalnione tworzywo sztuczne 

Komplet wtyczki Obudowa poliwęglanowa ze stykami pokrytymi warstwą złota twardego o grubości 50 mikrocali. 
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