
Excel Kategori 6A Düşük Profilli Ekranlı Keystone Jak

25 Yıllık Sistem Garantisi

Düşük Profil - 28mm ortalama derinlik

360° Ekranlı döküm mahfaza    

10 Gigabit Ethernet destekli

Özellikler
25 Yıllık Sistem Garantisi
360° Ekranlı döküm mahfaza                                                    
Aletsiz terminasyon tasarımı                                                       
360˚ Ekranlama yabancı çapraz karışmayı önler                          

Düşük Profil - 28mm ortalama derinlik
10 Gigabit Ethernet destekli
Ömür Boyu Ürün Garantisi
3. Taraf ISO11801 2. Sürüm onayı

Ürün Tanıtımı
Excel Kategori 6A Düşük Profilli Ekranlı Keystone Jak, boyutları küçültülmüş aletsiz bir terminasyon RJ45 prizidir. Küçük boyut, 
bu jak standart derinlikteki bir destek kutusuna monte edildiğinde çoklu kablo giriş yönünün yerleştirilmesini sağlamaktadır. 
Bu, çıkıştaki düz panjurlar ve keystone jaklarda kullanılan daha yaygın açılı panjurlar da dahil olmak üzere çok sayıda montaj 
seçeneği sunmaktadır. Bu Düşük Profilli Jak için 16 veya 24 portlu uyumlu Bağlantı Panel çerçeveleri hem siyah hem de krom 
renkte mevcuttur. Priz, IDC sonlandırma noktalarını göstermek için arka kısımda kelebek şeklinde açılan yüksek kaliteli basınçlı 
çinko döküm yuvaya yerleştirilmiştir. Çiftler kablo yönetim kapağına yerleştirilerek ayarlandığında, sonlandırmayı tamamlamak 
için ‘kelebek’ ile birlikte kapama işlemi uygulanmaktadır.



Performans Özellikleri
Excel Kategori 6A Düşük Profilli Ekranlı Keystone Jak, ISO 11801 2. sürüm değişiklik 1’de belirtildiği üzere Takviyeli Kategori 
6/EA Sınıf teknik özelliklerine ait kanal gereksinimlerine ve ANSI/TIA-568- C.2 standartlarına uygun olarak tasarlanmakta ve 
üretilmektedir. Performans özellikleri, dönüş kaybı, zayıflama ve yakın ve uzak çapraz karışma (NEXT ve FEXT) dahil olmak 
üzere 500Mhz'ye kadar test edilmektedir. Bunlar için hem en kötü durum hem de güç toplamı testleri uygulanmaktadır. Ürün 
tasarımı, ideal performans seviyelerine ulaşmak için, jak içerisinde kademeli 50 mikro inç altın kaplı temas pimleri 
içermektedir ve sonlandırılmış çiftlerin etrafında yer alan döküm mahfaza Yabancı Çapraz Karışmanın minimize edilmesini 
sağlamaktadır. 100 metreye kadar varan kanal mesafeleri boyunca, 10 Gigabit Ethernet gibi uygulamaların desteği garanti 
edilmektedir. Düşük Profilli keystone jak, tamamen birlikte çalışabilirdir ve Kategori 5e ve Kategori 6 ürünler ile uyumludur.

Performans / Spesifikasyon Tablosu

ANSI/TIA-568-C.2
16.2mm genişlik x 28.3mm derinlik x 21.5mm yükseklik
Döküm Çinko Alaşım
50 mikro inç Altın kaplama Nikel kaplı fosfor bronz alaşımı

Kalap kaplı fosfor bronz alaşımı
22 - 26 AWG
Minimum 750 eklenti

Teknik Özellikler
Boyutlar
Kılıf
RJ45 Bağlantılar
IDC Bağlantılar
IDC Tel Ölçeği
RJ45 Ömür
Sıcaklık aralığı 
Depolama 
Çalışma

Bağıl nem 
(Operasyonel)

■ 10Base-T Ethernet
■ 100BASE-TX Hızlı Ethernet
■ 1000BASE-T Gigabit Ethernet
■ 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet
■ Dijital ve Analog Video
■ 1.2/2.4 Gbs ATM 

Tipik Uygulamalar

Parça Numarası Bilgileri

Parça No. Açıklama
100‐181 Kategori 6A Düşük Profilli Ekranlı Keystone Jak - Aletsiz

Sistem Garantisi
Excel Sistem Garantisi, montajı yapılan kablo bağlantı sınıfına uygun endüstri performans standardına sahip 25 
yıllık ürün ve uygulama uyumluluk garantisi sağlamaktadır. Garanti başvurusu, söz konusu sistemi tasarlayan, 
tedarik eden ve kuran onaylı bir Excel Ortağı tarafından yapılabilir.

Excel, kaliteden ödün vermeksizin tasarlanan, üretilen, desteklenen ve teslim edilen birinci sınıf özel 
performanslı uçtan uca altyapı çözümleri sunmaktadır.

sales@excel-networking.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

-40 ila +70°C
-10 ila +60°C
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