PAINEL DE DADOS CAT6
Categoria 6
Conectores do tipo IDC (LSA)
Com gestão e fixação dos cabos através de suporte
traseiro
24 portas por 1U
Dimensão (sem o suporte traseiro): 44x480x33 mm
Dimensão (com o suporte traseiro): 44x480x120 mm

SOBRE O PRODUTO
Estes painéis estão disponíveis na versão de 24 portas. Cada painel tem uma tela
impressa para identificação de cada porta. Este papel autocolante já incluído no painel
vem pré-enumerado de 1 a 24 para uma rápida e fácil rotulagem no momento da instalação. A instalação do cabo pode ser efectuada utilizando as ferramentas LSA compatíveis
e pode ser reforçada pelo uso da bandeja traseira que é ligada ao painel de forma rápida
e fácil sem a necessidade de fixação.
Os painéis de categoria 6 são fabricados para fornecer desempenho na categoria do canal 6. Uma gama de parâmetros são testados na frequência até aos 250Mhz. O painel
também é compatível com os componentes da categoria 5 e 5e.

APLICAÇÃO
Indicado para aplicações típicas como 100 Base-TX Fast Ethernet, 1000 Base-T Gigabit
Ethernet, vídeo, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM e token ring.

PAINEL DE DADOS CAT6
ESPECIFICAÇÕES
Especificações da fiação

T568A & T568B

Conector RJ45 (mínimo de inserções) 700
Conector RJ45 (pinos de contacto)

50 micros banhados a ouro

Contactos IDC

Estilo LSA, máximo de 100 reterminações

NEXT em 250Mhz

SPEC - 33,14dB (no canal com o pior par)
Actual - 38,87dB (no canal com o pior par)

FEXT em 250Mhz

SPEC - 15,33dB (no canal com o pior par)
Actual - 22,29dB (no canal com o pior par)

REFERÊNCIAS:
11007050
11007060

Painel de Dados CAT6 UTP (com apoio de cabos traseiro)
Painel de Dados CAT6 FTP (com cobertura de blindagem)

SISTEMA DE GARANTIA:

Este produto e os seus componentes têm 25 anos de garantia quando instalados
conjuntamente com o restante material 4LAN.
Esta garantia assegura não apenas o cumprimento das normas, mas também a
compatibilidade com os cabos e componentes da categoria 6.

