
Gniazdo Excel Keystone kat. 6A ekranowane, niskoprofilowe

Gwarancja systemowa na 25 lat

Niski profil – całkowita głębokość 28 mm

Ekran 360°, obudowa z odlewu

Obsługuje Ethernet 10-gigabitowy

Cechy produktu
Gwarancja systemowa na 25 lat         
Ekran 360°, obudowa z odlewu
Zakończenie beznarzędziowe
Ekranowanie 360˚ chroni przed przesłuchem obcym

Niski profil – całkowita głębokość 28 mm
Obsługuje Ethernet 10-gigabitowy 
Produkt objęty dożywotnią gwarancją 
Niezależna weryfikacja zgodnie z 2. wydaniem ISO11801

Opis produktu
Niskoprofilowe, ekranowane gniazdo Excel Keystone kat. 6A  to beznarzędziowe gniazdo RJ45 o zmniejszonym rozmiarze. 
Zmniejszone wymiary umożliwiają obsługę różnych kierunków wpustu kabli, gdy gniazdo zamontowane jest w puszce 
instalacyjnej o standardowej głębokości. Umożliwia to wiele opcji montażowych, łącznie z montażem w adapterach płaskich 
oraz w częściej spotykanych adapterach kątowych stosowanych z gniazdami Keystone. Dla tego gniazda o niskim profilu 
dostępne są kompatybilne korpusy paneli krosowych z 16 lub 24 portami, w kolorze czarnym lub chromowym. Samo gniazdo jest 
osadzone w wysokiej jakości obudowie z odlewu cynku, która otwiera się motylkowo do tyłu, ukazując punkty terminowania żył 
IDC. Po ułożeniu żył terminowanego kabla w prowadnicy należy zatrzasnąć skrzydła „motylka” jednym, zdecydowanym ruchem.



Charakterystyka eksploatacyjna
Niskoprofilowe, ekranowane gniazdo Excel keystone Kategorii 6A  zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z 
wymaganiami dla kanałów rozszerzonej kategorii 6/klasy EA, tak jak określono w normie ISO 11801, 2. wydanie ze zmianami 
1.1, oraz w standardach ANSI/TIA-568-C.2. Parametry eksploatacyjne są testowane w paśmie do 500 MHz i obejmują między 
innymi straty odbiciowe, tłumienność oraz przesłuch zbliżny (NEXT) i zdalny (FEXT). Wykonywane są testy najgorszego 
przypadku oraz testy sumaryczne. W konstrukcji gniazda zastosowano naprzemienne piny 50 µin powlekane złotem, aby 
zapewnić osiągnięcie optymalnych poziomów wydajności. Z kolei odlewana obudowa wokół zakończonych par zapobiega 
przesłuchowi obcemu. Gwarantowana jest obsługa najnowszych technologii, takich jak 10-gigabitowy Ethernet za 
pośrednictwem kanałów o długości do 100 metrów. Gniazdo niskoprofilowe Keystone jest w pełni interoperacyjne i wstecznie 
kompatybilne z produktami kategorii 5e i 6.

Prestaties/Specificaties
ANSI/TIA-568-C.2
16,2 mm (largeur) x 28,3 mm (profondeur) x 21,5 mm (hauteur)
Alliage de zinc moulé sous pression
Alliage bronze phosphoreux nickelé avec 50 micro-pouces de plaquage or

Alliage de bronze phosphoreux recouvert de fer-blanc
22 - 26 AWG
minimum 750 insertions

Specyfikacja
Wymiary
Obudowa
Styki RJ45
Styki IDC
Średnica przewodu IDC
Trwałość RJ45
Zakres temperatury 
Przechowywanie 
Eksploatacja

Wilgotność względna 
(w eksploatacji)

■ 10Base‐T Ethernet
■ 100BASE-TX Szybki Ethernet
■ 1000BASE-T, Gigabitowy Ethernet
■ 10GBASE-T, 10-gigabitowy Ethernet
■ Cyfrowa i analogowa transmisja wideo
■ 1,2/2,4 Gb/s ATM

Typowe zastosowania

Informacje o numerach części

Nr części Opis
100‐181 Gniazdo Keystone kategorii 6A, niskoprofilowe, ekranowane — beznarzędziowe

Gwarancja systemowa 
Gwarancja Systemowa Excel oznacza 25-letnią gwarancję zgodności produktu i aplikacji z branżowymi normami 
eksploatacyjnymi obowiązującymi dla klasy zainstalowanego okablowania. Wniosek o udzielenie gwarancji może 
zostać przedłożony przez akredytowanego partnera Excel, który zaprojektował, dostarczył i zainstalował dany 
system.

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

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

od -40°C do +70°C
od -10°C do +60°C

Maks. 93% bez kondensacji
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