Excel Categorie 6A Afgeschermde Keystone Jack Ondiep

25 Jaar Systeemgarantie
Ondiep - 28mm totale diepte
360° Afscherming gegoten behuizing
Geschikt voor 10 Gigabit Ethernet

Kenmerken
25 Jaar Systeemgarantie
360° Afscherming gegoten behuizing
Aansluiten zonder gereedschap
360˚ Afscherming beschermt tegen Alien Crosstalk

Productoverzicht

Ondiep - 28mm totale diepte
Geschikt voor 10 Gigabit Ethernet
Levenslange Productgarantie
Onafhankelijke verificatie ISO11801 2e Editie

De Excel Categorie 6A Afgeschermde Keystone Jack Ondiep is een RJ45 Jack met gereduceerde afmetingen die zonder
gereedschap aangesloten kan worden. De gereduceerde afmeting zorgt voor kabelaanvoer vanaf meerdere kanten als de Jack in
een standaard diepte inbouwdoos gemonteerd is. Dit zorgt voor vele montageopties, zoals verzonken afsluiters in de contactdoos
maar ook de meer gebruikelijke schuine afsluiters die bij Keystone Jacks gebruikt worden. Voor deze Ondiepe Jack zijn
verschillende bijpassende Patchpaneel-frames beschikbaar met 16 of 24 poorten en zowel in zwart als in chroom. De aansluiting
zelf zit in een hoogwaardige gegoten zinken behuizing, die aan de achterkant als een vlinder opent waardoor de IDC
aansluitpunten zichtbaar worden. Zodra de aderparen in het kapje gerangschikt en afgeknipt zijn, hoeft de 'vlinder' slechts
gesloten te worden om de aansluiting te voltooien.

Prestatieoverzicht

De Excel Categorie 6A Afgeschermde Keystone Jack Ondiep is ontworpen en gefabriceerd om te voldoen aan de kanaalvereisten
van Augmented Categorie 6/Klasse EA-specificaties, zoals gedefinieerd in de normeringen ISO11801 2e editie, amendement 1,
en ANSI/TIA-568-C.2. Een aantal prestatiekenmerken wordt getest tot 500 MHz, zoals Return Loss, Demping en Near End Cross
Talk (NEXT) en Far End Cross Talk (FEXT). Zowel Worst Case- als Power Sum-testmethoden worden toegepast. Het
productontwerp heeft versprongen 50 micro-inch vergulde contacten voor optimale prestaties. De gegoten behuizing rond de
aangesloten aderparen zorgt ervoor dat Alien Crosstalk tot een minimum wordt beperkt. Ondersteuning van nieuwe
toepassingen zoals 10 Gigabit Ethernet is gegarandeerd met kanaalafstanden tot 100 meter. De ondiepe Keystone Jack is
volledig interoperabel en backward compatible met Categorie 5e- en Categorie 6-producten.

Prestaties/Specificaties
Specificatie
Afmetingen
Behuizing
RJ45 Contacten

ANSI/TIA-568-C.2
16,2 mm (largeur) x 28,3 mm (profondeur) x 21,5 mm (hauteur)

IDC contacten
IDC Draaddikte
Levensduur RJ45
Temperatuurbereik
Opslag
Gebruik

Alliage de bronze phosphoreux recouvert de fer-blanc
22 - 26 AWG

Alliage de zinc moulé sous pression
Alliage bronze phosphoreux nickelé avec 50 micro-pouces de plaquage or

minimum 750 insertions
-40 tot +70 °C
-10 tot +60°C
93% Maximaal Niet-condenserend

Relatieve luchtvochtigheid
(Operationeel)

Typische Toepassingen
■
■
■
■
■
■

10Base‐T Ethernet
100BASE‐TX Fast Ethernet
1000BASE‐T Gigabit Ethernet
10GBASE‐T 10 Gigabit Ethernet
Digitale en Analoge Video
1.2/2.4 Gbs ATM

Artikelnummer Informatie
Artikelnr.
100‐181

Omschrijving
Excel Categorie 6A Afgeschermde Keystone Jack Ondiep - Zonder Gereedschap

Systeemgarantie

De Excel Systeemgarantie biedt 25 jaar garantie op het product en de toepassingen naargelang de
prestatienormen van de industrie, aangepast aan de klasse van de geïnstalleerde kabels. De garantie kan worden
aangevraagd door een erkend Excel Partner die het voornoemde systeem ontworpen, geleverd en geïnstalleerd
heeft.

Excel is een eersteklas end-to-end-infrastructuuroplossing voor prestaties van wereldklasse ontworpen, gemaakt, ondersteund en geleverd - zonder compromissen.
Contacteer ons via sales@excel-networking.com

