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O firmie

A-LAN Technologie Sp. z o.o. Sp. K. jest polską spółką teleinformatyczną
powstałą w wyniku połączenia dystrybutora zaawansowanych
technologii sieciowych, ﬁrmy AICOM Sp. z o.o. oraz producenta
systemów okablowania strukturalnego i monitoringu wizyjnego, ﬁrmy
A-LAN Technologie s.c. Operacja ta pozwoliła na stworzenie silnego
podmiotu, zyskując tym samym status wiodącego producenta
i dystrybutora rozwiązań sieciowych na rynku polskim. Spółka
kontynuuje działalność, której początki przypadają na lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Połączenie potencjałów obu ﬁrm pozwala na
umocnienie naszej pozycji rynkowej, gwarantuje przewagę
konkurencyjną co przekłada się na atrakcyjniejszą ofertę dla klienta.
A-LAN zajmuje się produkcją i dystrybucją certyﬁkowanych systemów
okablowania strukturalnego, wszelkiego typu komponentów aktywnych
i pasywnych do budowy sieci telekomunikacyjnych zarówno
w technologii miedzianej jak i światłowodowej, szaf teleinformatycznych
i energetycznych, profesjonalnych systemów monitoringu wizyjnego:
kamer, rejestratorów, serwerów, monitorów oraz szeregu akcesoriów
działających w oparciu o inteligentne pla ormy CCTV.

CCTV SYSTEMS

W naszej ofercie handlowej posiadamy towary wielu wiodących
producentów, oferujemy sprawdzone produkty pod markami własnymi:

Najszersza oferta
oprócz tego jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem, posiadającym
własnych trenerów niemieckiej ﬁrmy LEONI (zakres produktów
Infrastructure & Datacom) oraz HARTING.

Nasze wieloletnie doświadczenie branżowe zaowocowało wprowadzeniem do oferty handlowej wielu innowacyjnych technologii.

Nasza załoga to skuteczni profesjonaliści, którzy słuchają swoich
klientów, doradzają i pomagają na każdym etapie projektu.

W oparciu o szeroki zakres produktów możemy zaoferować niezawodne
komponenty sieci strukturalnych potrzebne dla funkcjonowania
praktycznie każdej dziedziny gospodarki. Specjalizujemy się
w zapewnianiu rozwiązań dla przemysłu, serwerowni, centrów danych,
biur, szkolnictwa czy chociażby służby zdrowia, gdzie szczególny nacisk
kładziony jest na bezpieczeństwo i wydajność. W ofercie mamy również
dedykowane rozwiązania dla przemysłu ciężkiego np. kolejowego,
okrętowego.

Bezpieczeństwo inwestora jest dla nas niezmiernie ważne,
dlatego nasze tory transmisyjne obejmujemy
25 letnią gwarancją systemową.

Wspieramy Was
Jakość i niezawodność
Oferowane przez nas produkty podlegają okresowym badaniom
jakościowym. Każdy element toru certyﬁkowanego poddany został
testom w ramach kompletnego toru transmisyjnego swojej klasy dla
zapewnienia poprawnego działania wymaganych aplikacji użytkowych.
Jednostkami badawczymi i certyﬁkującymi są renomowane, branżowe
instytucje międzynarodowe:
†
†
†
†

Instytut Łączności w Warszawie - Państwowy Instytut Badawczy
GHMT AG Niemcy
DELTA Dania
INTERTEK USA

Inwestorom doradzamy przeprowadzając audyt planowanej inwestycji,
dobieramy najkorzystniejsze rozwiązania, dajemy pełną 25 letnią
gwarancję systemową lub 5 letnią gwarancję produktową.
Projektantom systemów okablowania strukturalnego oferujemy
bibliotekę naszych produktów w formie bloków DWG. Z jej pomocą są
Państwo w stanie narysować elewacje szaf teleinformatycznych, znaleźć
numery katalogowe i opisy kluczowych produktów. Ponieważ biblioteka
jest zbiorem bloków w formacie DWG a nie dedykowaną nakładką
istnieje możliwość użycia jej w nie tylko w programie AutoCAD ale także
w programach konkurencyjnych takich jak:
†
†

Pozytywne wyniki testów gwarantują poprawne działanie zarówno
całego toru transmisyjnego jak i poszczególnych jego elementów,
natomiast zgodność standardów branżowych pozwala na rozbudowę
istniejących systemów okablowania innych producentów bez utraty
jakości funkcjonowania całego toru transmisyjnego.

Szkolenia i konferencje

†
†

Instalatorom oferujemy cykle szkoleń na certyﬁkowanych instalatorów
naszych systemów okablowania, wyceny materiałowe oraz doradztwo w
c a ł y m p ro ce s i e b u d ow y s i e c i . Prowa d z i my w y p oż yc z a l n i ę
certyﬁkowanych mierników do pomiarów sieci, następujących marek:
†
†

Prowadzimy szkolenia dla instalatorów i projektantów systemów
okablowania strukturalnego. Szkolenia uwieńczone są Certyﬁkatem
Autoryzowanego Instalatora systemu ALANTEC PLUS i pozwalają na
montaż Okablowania ALANTEC z 25 letnią gwarancją systemową.

Bricscad
ZWCAD
ArchiCAD
Dra Sight

†

FLUKE
LANTEK
JDSU

Dla naszych certyﬁkowanych instalatorów stosujemy specjalną politykę
rabatową.
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KOMPENDIUM WIEDZY

Kompendium wiedzy sieci strukturalnych
praktyczny poradnik dla chcących wiedzieć więcej
Okablowanie strukturalne to system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. Umożliwia
tworzenie sieci komputerowych, dołączanie telefonów i innych urządzeń pracujących w standardzie IP, zapewnia transfer sygnałów TV i sterowania.
System okablowania strukturalnego to produkt złożony z wielu komponentów (kabli, elementów połączeniowych, elementów dopasowujących i innych)
spełniających wymagania określonych norm, służących do budowy pasywnej infrastruktury kablowej niezależnej od specyﬁcznych zastosowań.

Normy PN-EN
W serii norm PN EN 50173 określono wykaz struktur i konﬁguracji
p o d sys t e m ów o k a b l ow a n i a s t r u k t u ra l n e go k a m p u s owe go ,
szkieletowego i poziomego stosowanego w różnych typach zabudowań.
Określono wymagania stawiane kanałom, łączom i elementom oraz
przedstawiono wzorcowe realizacje okablowania szkieletowego
i poziomego, wspomagające wymagania stawiane przez różne
środowiska instalacyjne:

Podczas instalacji i projektowania systemu strukturalnego, jak również
podczas jego sprawdzania obowiązują poniższe standardy:

PN-EN 50174
Technika informatyczna - Instalacja okablowania
część 1: Specyﬁkacja instalacji i zapewnienie jakości
† część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków
† część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków
†

PN-EN 50173
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
część 1: Wymagania ogólne
† część 2: Lokale biurowe
† część 3: Zabudowania przemysłowe
† część 4: Zabudowania mieszkalne
† część 5: Centra danych
† część 6: Rozproszone usługi budynkowe
†

PN-EN 50346
Technika informatyczna - Instalacja okablowania
Badanie zainstalowanego okablowania

Topologia budowy systemów okablowania strukturalnego
Pośredni Punkt Dystrybucyjny
Panel światłowodowy
Panel 24xRJ45

URZĄDZENIE AKTYWNE

Punkt
abonencki

Okablowanie poziome

Okablowanie pionowe
światłowodowe

Panel telefoniczny 50 portów
Komputer
Telefon
Kabel przyłączeniowy

Pośredni Punkt Dystrybucyjny
Panel światłowodowy
Panel 24xRJ45

Okablowanie pionowe
telekomunikacyjne

URZĄDZENIE AKTYWNE

Punkt
abonencki

Okablowanie poziome
Panel łączówek
telefonicznych 1U

Komputer
Telefon
Kabel przyłączeniowy

Główny Punkt Dystrybucyjny
Panel światłowodowy
SERWER

URZĄDZENIE AKTYWNE

Panel 24xRJ45

Panel łączówek telefonicznych 3U
Linia zewnętrzna
PABX
Centrala abonencka
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Technologia miedziana

Technologia miedziana
1. Pojęcie kategorii i klasy

Urządzenie generujące zakłócenie

Istnieją trzy normy dotyczące okablowania strukturalnego. Są to:
amerykańska norma TIA/EIA 568, europejska norma EN 50173
(przetłumaczona na język polski) oraz międzynarodowa norma ISO/IEC
11801. Normy międzynarodowa i europejska zawierają podobną treść,
różniącą się w pewnym stopniu od normy amerykańskiej. Różnica dotyczy
klas i kategorii elementów.

< 0.5 m
0,5 < 3 m

Nadajnik (od 1W do 3W)

Klasa

Pasmo
MHz

< 1 km

E₃
E₃

Nastawniki motorów

<3m
>3m
< 0.5 m
0,5 < 3 m

Nagrzewanie indukcyjne < 8 MW

>3m
< 0.5 m
0,5 < 3 m

Nadajnik dużej mocy

5

D

100

5e

E

100

6
6A

EA

500

6A

-

500

7

F

600

FA

1000

ISO/IEC
11801

EN
50173

-

-

-

-

Nagrzewanie oporowe
TIA/EIA
568

Światła ﬂuorescencyjne < 1m
Termostatyczne wyłączniki
od 110 V do 230 V

RJ45

250

7A

Norma

Gniazdo
/ wtyk

E₃

>3m

>3m

Kategoria

Klasyﬁkacja
„E”
od E₂ do E₃
E₁

Nadajnik (Radio TV, stacja bazowa
telefonii komórkowej)

Kategoria jest pojęciem dotyczącym pojedynczego elementu opisującym
metody i wartości wykorzystywane podczas jego sprawdzania. Element
może być testowany zawsze w danej kategorii. Grupa elementów
określonej kategorii tworzy pewien system zdeﬁniowany zgodnie z klasą,
która określana jest poprzez element najniższej kategorii.

Odległość od
okablowania

E₁
E₃
E₂
E₁
E₃
E₂
E₁

< 0.5 m
> 0.5 m
< 0.5 m
> 0.5 m

E₂

< 0.5 m
> 0.5 m

od E₂ do E₃
E₁

E₁
E₂
E₁

-

GG45,
ARJ45, TERA

-

4. Metody pomiarowe torów miedzianych
Do badań certyﬁkacyjnych wykorzystuje się następujące metody
pomiarowe:

2. Aplikacje sieciowe
†

Permament link (pomiar niezależny od kabli krosowych)
gniazdo + kabel + panel

†

Channel (pomiar z kablami krosowymi, kompletny tor transmisyjny
do 100m)
kabel krosowy + gniazdo + kabel + panel + kabel krosowy

Aplikacje sieci Ethernet deﬁniowane w normie EN 50173-1 dla
poszczególnych klas zestawiono w tabeli poniżej.
Klasa

Prędkość

Opis

Protokół

Aplikacja

100
Mbit/s

Protokoły z dużą szybkością
bitową, Fast Ethernet

IEEE
802.3u

CSMA/CS
100 BASE-TX

1
Gbit/s

Protokoły z dużą szybkością
bitową, Gigabit Ethernet

IEEE
802.3ab

CSMA/CS
1000 BASE-T

10
Gbit/s

Protokoły z bardzo dużą
szybkością bitową, Gigabit
Ethernet

IEEE
802.3an

10GBASE-T

F

10
Gbit/s

Protokoły przyszłościowe,
10GBASE-T, transmisja
wideo wysokiej jakości,
współdzielenie aplikacyjne
kabla (3 - play)

IEEE
802.3an

10GBASE-T

FA

10
Gbit/s

Protokoły przyszłościowe,
10GBASE-T, pełne pasmo
CATV (862 Mhz),
współdzielenie aplikacyjne
kabla ( 3 – play)

IEEE
802.3an

10GBASE-T

D

EA

3. Odseparowanie kabli logicznych oraz kabli zasilających.

5. Zestandaryzowane nazewnictwo kabli miedzianych

Zgodnie z normą EN 50174-2 pomiędzy kablami teletechnicznymi,
a kablami elektrycznymi, jak również pomiędzy kablami teletechnicznymi,
a źródłami zakłóceń powinna być zachowana odległość, zależna od typu
instalacji oraz użytej przegrody separacyjnej. Powyższa norma opisuje
metody wyznaczania wymaganych odległości oraz zawiera wytyczne
dotyczące materiału stosowanej przegrody separacyjnej.
Odległości kabli logicznych od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych:
Urządzenie generujące zakłócenie
Przekaźnik stycznikowy

Nadajnik (<1W)

Odległość od
okablowania

Klasyﬁkacja
„E”

< 0,5 m
> 0,5 m
< 0,5 m
0,5 < 3 m

E₂
E₁

>3m

XX / YTP
ekran ogólny
F - ekran z folii
S - ekran z siatki
SF - ekran z siatki i folii
U - brak ekranu

od E₂ do E₃
od E₁ do E₂
E₁
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ekran na parze

oznaczenie skrętki

U - brak ekranu
F - ekran z folii

TP z ang. twisted pair,
w tłumaczeniu skręcona
para

Rozwiązania światłowodowe

6. Sekwencje terminacji wtyku i gniazda

2

3

4

5

W światłowodach do transmisji danych wykorzystywany jest impuls
świetlny o długości fali (w przybliżeniu) z zakresu od 800 nm do 1600 nm.
Zakres ten odpowiada szerokości pasma podczerwieni. Światło
wewnątrz szklanego rdzenia ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu
od powierzchni płaszcza dzięki czemu możliwa jest propagacja sygnału
na znaczne odległości.

6

7

8

7

8

EIA/TIA 568 B

1

2

3

4

5
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3. Jak działa technologia światłowodowa

EIA/TIA 568 A

1

6

6

7. Znormalizowany system oznaczania średnic przewodów
AWG (ang. American Wire Gauge) to znormalizowany system miar
stosowany w Stanach Zjednoczonych, określający pole przekroju kabla.
Numer
AWG

Przekrój
mm²

Budowa żyły

AWG 27/7
AWG 26/7
AWG 24/1
AWG 23/1
AWG 22/1

0,110
0,140
0,203
0,259
0,322

7- drutowa
7- drutowa
drut lity
drut lity
drut lity

Zastosowanie
kabla
Kabel typu lina
Kabel typu lina
Kabel instalacyjny
Kabel instalacyjny
Kabel instalacyjny

4. Konstrukcja włókien światłowodowych

płaszcz, sylikon
powłoka pierwotna

rdzeń szklany

Rozwiązania światłowodowe
1. Klasy oraz kategorie

5. Włókna wielomodowe (mul mode - MM) gradientowe

Według normy EN 50173-1 wyróżnia się sześć klas okablowania
światłowodowego: OF-100, OF-300, OF-500, OF-2000, OF-5000, OF10000 oraz sześć kategorii okablowania światłowodowego: OM1, OM2,
OM3, OM4, OS1, OS2, przy czym cztery pierwsze kategorie dotyczą kabli
światłowodowych wielomodowych, natomiast dwie ostatnie kabli
światłowodowych jednomodowych.
Klasa

Kategoria

Włókno

OM1

50/125 µm
62,5/125 µm

OM2

50/125 µm
62,5/125 µm

OM3
OM4
OS1
OS2

Mod światłowodowy jest to akceptowalny kąt padania światła do
światłowodu. Impuls światła rozprzestrzeniający się w światłowodzie
wielomodowym jest superpozycją wielu promieni świetlnych padających
pod różnymi kątami. W światłowodzie gradientowym wielomodowym ze
względu na płynną zmianę współczynnika załamania światła propagacja
światła w rdzeniu jest zbliżona do sinusoidalnej. Typowe średnice włókien
wielomodowych to 50/125 μm oraz 62,5/125 μm.

OF 100

OF 300

OF 500

OF 2000

50/125 µm
50/125 µm
9/125 µm
9/125 µm

-

OF 5000

OF 10000

-

-

-

-

50-100
μm

Światłowód wielomodowy gradientowany

125 μm

-

6. Włókna jednomodowe (singlemode - SM)
2. Maksymalne tłumienie toru transmisyjnego

Klasa
OF - 100
OF - 300
OF - 500
OF - 500
OF - 2000
OF - 5000
OF - 10000

Maksymalne tłumienie toru transmisyjnego (db)
Kable wielomodowe
Kable jednomodowe
850 nm
1300 nm
1310 nm
1550 nm
1,85
1,65
2,55
3,25
3,25
8,50
-

1,95
2,25
2,25
4,50
-

1,80

1,80

2,00
2,00
3,50
4,00
6,00

2,00
2,00
3,50
4,00
6,00

Typowa średnica włókien jednomodowych to 9/125 μm, dzięki czemu
w rdzeniu przenoszony jest tylko jeden mod światła, co ogranicza
zjawisko dyspersji stwarzając możliwość wykorzystywania tego rodzaju
kabli do transmisji na większe odległości niż w przypadku kabli
światłowodowych wielomodowych

10 μm

Światłowód jednomodowy

125 μm

6
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Protokoły transmisyjne wg norm

7. Protokoły transmisyjne według normy EN 50173–1
Kategoria

OM1

OM2

Opis
Ethernet

10 Mbit/s

Fast Ethernet

100 Mbit/s

Gigabit Ethernet

OM4

1 Gbit/s

Długość fali (nm)

Średnica (m)

Długość (m)

Klasa

850

62,5

1000

OF-500

Protokół transmisyjny
FOIRL

850

62,5

2000

OF-2000

10BASE-FL

1300

62,5

2000

100BASE-FX

850

62,5

275

OF-2000
OF-100

1300

62,5

550

1000BASE-SX

850

62,5

32

OF-500
-

1300

62,5

300

OF-300

10GBASE-LX4
10GBASE-SR4

1000BASE-LX
10GBASE-SR/SW

10 Gigabit Ethernet

10 Gbit/s

40 Gigabit Ethernet

40 Mbit/s

850

62,5

-

-

100 Gigabit Ethernet

100 Gbit/s

850

62,5

-

-

Ethernet

10 Mbit/s

850

50

514

OF-500

FOIRL
10BASE-FL

Fast Ethernet

100 Mbit/s

100GBASE-SR10

850

50

1514

OF-500

1300

50

2000

100BASE-FX

850

50

550

OF-2000
OF-500

1300

50

550

1000BASE-SX

850

50

82

OF-500
-

1300

50

300

OF-300

10GBASE-LX4
10GBASE-SR4

1000BASE-LX

Gigabit Ethernet

1 Gbit/s

10 Gigabit Ethernet

10 Gbit/s

40 Gigabit Ethernet

40 Mbit/s

850

50

-

-

100 Gbit/s

850

50

-

-

850

50

514

OF-500

FOIRL
10BASE-FL

100 Gigabit Ethernet

OM3

Prędkość

Ethernet

10 Mbit/s

Fast Ethernet

100 Mbit/s

Gigabit Ethernet

1 Gbit/s

10GBASE-SR/SW

100GBASE-SR10

850

50

1514

OF-500

1300

50

2000

100BASE-FX

850

50

550

OF-2000
OF-500

1300

50

550

1000BASE-SX

850

50

300

OF-500
OF-300

1300

50

300

OF-300

10GBASE-LX4
10GBASE-SR4

1000BASE-LX
10GBASE-SR/SW

10 Gigabit Ethernet

10 Gbit/s

40 Gigabit Ethernet

40 Mbit/s

850

50

100

OF-100

100 Gigabit Ethernet

100 Gbit/s

850

50

100

OF-100

100GBASE-SR10

Ethernet

10 Mbit/s

850

50

514

OF-500

FOIRL
10BASE-FL

Fast Ethernet

100 Mbit/s

850

50

1514

OF-500

1300

50

2000

100BASE-FX

850

50

550

OF-2000
OF-500

1300

50

550

1000BASE-SX

850

50

300

OF-500
OF-300

1300

50

300

OF-300

10GBASE-LX4
10GBASE-SR4

1000BASE-LX

Gigabit Ethernet

1 Gbit/s

10 Gigabit Ethernet

10 Gbit/s

40 Gigabit Ethernet

40 Mbit/s

850

50

150

OF-100

100 Gbit/s

850

50

150

100GBASE-SR10

1 Gbit/s

1310

9

2560

OF-100
OF-2000

1310

9

4200

10GBASE-LX4

1310

9

4200

OF-2000
OF-2000

1550

9

8900

OF-2000

10GBASE-ER/EW

1310
1310

9

4700

OF-2000

40GBASE-LR4

9

6300

OF-2000

100GBASE-LR4

1550

9

16000

100GBASE-ER4

1310

9

5000

OF-10000
OF-5000

1310

9

10000

10GBASE-LX4

1310

9

10000

OF-10000
OF-10000

1550

9

22250

OF-10000

10GBASE-ER/EW

1310
1310

9

10000

OF-10000

40GBASE-LR4

9

10000

OF-10000

100GBASE-LR4

1550

9

40000

OF-10000

100GBASE-ER4

100 Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet
10 Gigabit Ethernet

10 Gbit/s

OS1
40 Gigabit Ethernet
100 Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet
10 Gigabit Ethernet

40 Mbit/s
100 Gbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s

OS2
40 Gigabit Ethernet
100 Gigabit Ethernet

40 Mbit/s
100 Gbit/s

10GBASE-SR/SW

1000BASE-LX
10GBASE-LR/LW

1000BASE-LX
10GBASE-LR/LW

8. Konstrukcja kabli światłowodowych

Kabel w tubie ścisłej

Kabel w tubie luźnej

płaszcz zewnętrzny
ścisła tuba

powłoka pierwotna
(akryl uretanowany)

powłoka pierwotna
(akryl uretanowany)

włókno
włókno
otulina z włókien
aramidowych

płaszcz zewnętrzny
żel hydrofobowy

7
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Kable światłowodowe

9. Oznaczenia kabli światłowodowych

KOMPENDIUM WIEDZY

światłowodu ulega „rozmyciu”. Dyspersja chromatyczna związana jest
z występowaniem różnych współczynników załamania światła, dla fal
świetlnych o różnej długości, w związku z czym promienie świetlne
docierają do odbiornika z różnymi czasami.

Kable UNIWERSALNE

FOK-Uxy-m-o
ilość włókien

8

oznaczenie

Tłumienie jest zjawiskiem polegającym na stracie światła przenoszonego
przez włókno światłowodu, ograniczającym zasięg transmisji
światłowodowej. Źródłem tłumienia światłowody jest jego struktura
(mikro- i makro- zgięcia, uszkodzenia) oraz materiał (absorpcja,
rozpraszanie).

J - w przypadku SM
G - w przypadku MM
rodzaj włókna

jakość włókna

SM - jednomodowe
MM - wielomodowe

3 - OM3
4 - OM4

12. Tłumienie we włóknie światłowodowym

[dB/km]
50
30

Kable ZEWNĘTRZNE

FOK-Zxy-m

I okno

II okno

III okno

10
5
3

oznaczenie

ilość włókien

1

J - w przypadku SM
G - w przypadku MM

0.5
0.3

rodzaj włókna
0.1

SM - jednomodowe
MM - wielomodowe

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

[μm]

Długość fali

Kable ABONENCKIE

FOK-WxJ-SM-y-k

Tłumienie zależy od długości fali transmitowanego światła. Wyróżnia się
trzy długości fali świetlnej tzw. Okna transmisyjne, dla których tłumienie
jest minimalne:
†
†

ilość włókien

0.6

rodzaj kabla

kolor

A - płaski
B - okrągły
C - łatwego
dostępu

B - biały
C - czarny

†

I okno transmisyjne:
II okno transmisyjne:
III okno transmisyjne:

850 nm
1310 nm
1550 nm

13. Budowa wtyku
10. Właściwości ﬁzyczne
Rdzeń światłowodu jest właściwym środowiskiem, w którym zachodzi
propagacja strumienia świetlnego. Aktualnie w technologii światłowodowej prawie wyłącznie wykorzystuje się rdzenie z dwutlenku krzemu
SiO2, dla którego tłumienie wtrąceniowe jest praktycznie pomijalne.
Ważnym czynnikiem jest jakość szkła. Odpowiedni proces produkcji
umożliwia pozbycie się dużej części zanieczyszczeń oraz na uniknięcie
wpływu wilgotności powietrza na włókna dzięki niezwłocznemu
nałożeniu powłoki pierwotnej po wytworzeniu włókna.

Tuleja (ferrula) służy do zamontowania w jej wnętrzu włókna
światłowodowego w celu jego odpowiedniego pozycjonowania. Włókno
wprowadzane jest przez całą długość ferruli do jej czoła, które stanowi
interfejs sygnału świetlnego.
Wtyki różnią się rodzajem polerowania (PC, APC), a także tłumiennością
wtrąceniową związaną z możliwością niecentrycznego połączenia
włókien oraz tłumiennością odbiciową, związaną z odbiciem światła od
płaszczyzn złącza w sytuacji, gdy nie są one ściśle dopasowane.

światłowód

tuleja

11. Zjawisko dyspersji
Pasmo przenoszenia włókien światłowodowych ograniczone jest przez
zjawisko dyspersji. Wyróżnia się dyspersję modową i chromatyczną.
Dyspersja modowa polega na wystąpieniu różnicy czasów pomiędzy
pierwszym i ostatnim modem światła wskutek wystąpienia różnic dróg
przebytych przez transmitowane mody światła. Wynikiem wystąpienia
tej różnicy czasów jest „rozmycie” impulsu na wyjściu światłowodu,
co może skutkować niezdolnością rozróżnienia impulsów przez odbiornik
i błędami odczytu.

światłowód
koszulka
ferrula

Na dyspersję chromatyczną składają się dwa zjawiska: dyspersja
materiałowa oraz falowa, w wyniku których sygnał na wyjściu

8
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Złącza i wytyki światłowodowe

14. Złącza stykowe PC i APC

kontakt ﬁzyczny (PC)

Czoła włókien światłowodowych mogą być wypolerowane na dwa
sposoby: metodą PC (ang. Physical Contact) lub metodą APC
(ang. Angled Physical Contact).
†

†

Metoda PC polega na wypolerowaniu powierzchni pod kątem
90 i umieszczeniu ich w jak najmniejszej odległości naprzeciwko
siebie, w celu minimalizacji tłumienności łącza.

kontakt ﬁzyczny pod kątem (APC)

Metoda APC polega na wypolerowaniu powierzchni pod kątem 8
co pozwala na zmniejszenie tłumienności tego typu złącza względem
złącza PC.

15. Najczęściej stosowane wtyki

Wtyk LC

†
†
†
†
†

Złącze w wersjach simpleks i dupleks
Dostępne w wersji jednomodowej i wielomodowej
Małe gabaryty
Ferrula o średnicy 1,25 mm
Posiada mechanizm zatrzaskowy

Wtyk FC

†
†
†

Gwintowany sposób mocowania
Dostępny w wersji jednomodowej i wielomodowej
Głównie stosowany dla kabli jednomodowych

Wtyk SC

†
†
†
†

Prostokątny
Montaż typu „push-pull”
Złącze w wersjach simpleks i dupleks
Dostępne w wersji jednomodowej i wielomodowej

Wtyk E2000

†
†
†

Montaż typu „push-pull” z klapka zabezpieczającą ferrulę przed
zabrudzeniem
Długie prowadnice złącza światłowodowego w adapterze
Dostępny w wersji wielomodowej i jednomodowej

Wtyk ST

†
†
†
†

Wyposażony w bagnetowy zamek obrotowy
Prosty i szybki sposób mocowania włókna
Dostępny w wersji jednomodowej i wielomodowej
Głównie stosowany dla kabli wielomodowych
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Kable teleinformatyczne
Oferta ALANTEC'a w zakresie kabli teleinformatycznych jest jedną z największych i najbardziej
kompleksowych na rynku polskim. Dysponujemy paletą produktów zaprojektowanych z myślą
o instalacjach sieci LAN, instalacjach multimedialnych, sieciach teleinformatycznych wewnętrznych
i zewnętrznych, centrach danych, obiektach biurowych, mieszkalnych i przemysłowych. W skład oferty
wchodzą rozwiązania od kategorii 3 w formie kabli wieloparowych, poprzez kable kategorii 5e, 6, 6A, 7
do kategorii 7A. Oferta obejmuje zarówno kable do zastosowań wewnętrznych w powłokach PVC
i LSOH jak i zewnętrznych w powłoce Outdoor PE.
Nasze kable legitymują się certyfikatami laboratorium:

SYSTEMY MIEDZIANE
10
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Kable ekranowane

KABLE TELEINFORMATYCZNE KLASY FA i F
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Kabel S/FTP kat. 7A LSOH

Kabel S/FTP kat. 7 LSOH

4x2x23AWG, 1500MHz, ready for 40Gb/s, 500m
ALANTEC Multimedia

4x2x23AWG, 1000MHz, 10Gb/s, 500m - ALANTEC Multimedia
Symbol: KIS7ALSOH500

Symbol: KIS7LSOH500

PoE+

PoE+

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:

Ekran:

Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,58 mm (23AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone , każda para owinięta folią poliestrową, całość
ekranowana oplotem z drutów Cu, pokrycie 50%
pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod
ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany oplotem
z drutów Cu.
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia
(LSOH/FRNC) oraz gazów korozyjnych
jasnoszary

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
74 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
8,0 mm
65 kg

Kolor:

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-600 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji pradu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω /km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
74 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

Powłoka:

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

Ekran:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone , każda para owinięta folią poliestrową, całość
ekranowana oplotem z drutów Cu, pokrycie 40%
pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod
ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany oplotem
z drutów Cu.
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia
(LSOH/FRNC) oraz gazów korozyjnych
jasnoszary

PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
7,9 mm
59 kg

NORMY

NORMY

- EN 50288-4-1
- IEC 61156-5
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801 2nd edition
- IEC 60332-1
- IEC 60332-3-22
- IEC 60754-2
- EN 61034
- IEC 61034
- RoH S2002/95/EC
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KLASY EA
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Kabel F/FTP kat. 6A LSOH

Kabel U/FTP kat. 6A LSOH

4x2x23AWG, 500MHz, 10Gb/s, 500m

4x2x23AWG, 500MHz, 10Gb/s, 305 i 500m
Symbol: KIF6ALSOH[d]

Symbol: KIFF6ALSOH500

PoE+

PoE+

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 305 i 500 m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:

Ekran:

Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową, dodatkowo
całość ekranowana folią poliestrową
pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium,
pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany folią
poliestrową
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia
(LSOH/FRNC) oraz gazów korozyjnych
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-650 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 93,8 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
74 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
7,6 mm
55 kg

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015

PRZEKRÓJ KABLA

Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową
pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod
ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4 mm
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia
(LSOH/FRNC) oraz gazów korozyjnych
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-550 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 93,8 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
74 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
7,3 mm
51 kg

PRZEKRÓJ KABLA

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015

12
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

Kable ekranowane

KABLE TELEINFORMATYCZNE KLASY E i D
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Kabel F/UTP kat. 6 PVC, LSOH

Kabel F/UTP kat. 5e PVC, LSOH

4x2x23AWG, 450MHz, 1Gb/s, 305 i 500m

4x2x24AWG, 125MHz, 1Gb/s, 305 i 500m
Symbol: KIF6[p][d]

Symbol: KIF5[p][d]

PoE+

PoE

* gdzie [p] to powłoka, [d] to długość
dostępna powłoka PVC i LSOH, długości 305 i 500 m

* gdzie [p] to powłoka, [d] to długość
dostępna powłoka PVC i LSOH, długości 305 i 500 m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:

Ekran:

Powłoka:

Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyżyka
owinięte folią poliestrową
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
poliwinylyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) lub
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów
korozyjnych (LSOH/FRNC)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-250 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 93,8 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
7,3 mm
51 kg

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015

PRZEKRÓJ KABLA

Powłoka:

Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,51 mm (24AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym
(FRPVC) lub tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające
płomienia oraz gazów korozyjnych (LSOH)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
6,3 mm
44 kg

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015
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Kable zewnętrzne ekranowane
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE ZEWNĘTRZNE
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w kanalizacji kablowej w obiektach budowlanych objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Kabel S/FTP kat. 7 PE - Outdoor

Kabel F/UTP kat. 6 PE - Outdoor

4x2x23AWG, 1000MHz, 10Gb/s, 500m - ALANTEC Multimedia

4x2x23AWG, 250MHz, 1Gb/s, 305m

Symbol: KIS7OUTS500

Symbol: KIF6OUT[r]305

PoE+

PoE+

* gdzie [r] to rodzaj
dostępny rodzaj S suchy, Z żelowany

OPIS

OPIS

† Kable suche powinny być układane w osłonach i kanalizacjach kablowych.

† Kable żelowane są w pełni odporne na wilgoć i promieniowanie UV, mogą być

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:

Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone , każda para owinięta folią poliestrową, całość
ekranowana oplotem z drutów Cu, pokrycie 40%
pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod
ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany oplotem
z drutów Cu.
polietylen PE
czarny

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-600 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
74 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
7,9 mm
56 kg

układane bezpośrednio w gruncie lub na zewnątrz budynków bez dodatkowych
zabezpieczeń.
† Kable suche powinny być układane w osłonach i kanalizacjach kablowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:

Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyżyka
owinięte folią poliestrową
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
polietylen PE
czarny

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-250 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 93,8 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
7,3 mm
49 kg

PRZEKRÓJ KABLA

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

14
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

Kable zewnętrzne ekranowane

KABLE TELEINFORMATYCZNE ZEWNĘTRZNE
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w kanalizacji kablowej w obiektach budowlanych objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Kabel F/UTP kat. 5e PE - Outdoor

Kabel F/UTP kat. 5e PE - Outdoor z linką nośną

4x2x24AWG, 125MHz, 1Gb/s, 305 i 500m

4x2x24AWG, 125MHz, 1Gb/s, 305m
Symbol: KIF5OUT[r][d]

Symbol: KIF5OUTSL

PoE

PoE

* gdzie [r] to rodzaj, [d] to długość
dostępny rodzaj s suchy, z żelowany, długości 305 i 500 m

OPIS

OPIS

† Kable żelowane są w pełni odporne na wilgoć i promieniowanie UV, mogą być

Kable z linką nośną służą do podwieszania między budynkami, słupami itp., co
zdecydowanie ułatwia instalację i zwiększa możliwości zastosowania przewodu
w różnych warunkach.

układane bezpośrednio w gruncie lub na zewnątrz budynków bez dodatkowych
zabezpieczeń.
† Kable suche powinny być układane w osłonach i kanalizacjach kablowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:

Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,51 mm (24AWG)
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
polietylen PE
czarny

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 93,8 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
6,4 mm
43 kg

Wzmocnienie:
Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
linka nośna
polietylen PE
czarny

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
≤ 93,8 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:

PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

NORMY

NORMY

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

15
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4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
6,4 x 9,0 mm
44 kg

PRZEKRÓJ KABLA

Kable nieekranowane
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE KLASY EA i E
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Kabel U/UTP kat. 6A LSOH

Kabel U/UTP kat. 6 PVC, LSOH

4x2x23AWG, 550MHz, 10Gb/s, 305 i 500m

4x2x23AWG, 450MHz, 1Gb/s, 305 i 500m
Symbol: KIU6ALSOH[d]

Symbol: KIU6[p][d]

PoE+

PoE+

* gdzie [p] to powłoka, [d] to długość
dostępna powłoka PVC i LSOH, długości 305, 500 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 305 i 500 m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:

Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
polietylenowa, wewnątrz wyżłobienia ząbkowe
Eca
4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża
brak
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH/FRNC)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-500 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 93,8 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-250 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 93,8 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
7,5 mm
60 kg

Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża
brak
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia,
o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych
(LSOH/FRNC)
jasnoszary

PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
5,9 mm
59 kg

NORMY

NORMY

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015

PRZEKRÓJ KABLA
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

Kable nieekranowane

KABLE TELEINFORMATYCZNE KLASY D
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Kabel U/UTP kat. 5e PVC, LSOH

Kabel U/UTP kat. 5e PVC STRONG

4x2x24AWG, 125MHz, 1Gb/s, 100, 305, 500m

4x2x24AWG, 200MHz, 1Gb/s, 305m
Symbol: KIU5[p][d]

Symbol: KIU5STR305

PoE

PoE

WZMOCNIONA POWŁOKA

* gdzie [p] to powłoka, [d] to długość
dostępna powłoka PVC i LSOH, długości 100, 305 i 500 m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OPIS

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:

Kabel STRONG - wzmocniona powłoka poprawiająca właściwości mechaniczne
i transmisyjne kabla (odporność na uszkodzenia i naruszenie konstrukcji w wyniku
przeciągania, skutkujące pogorszeniem parametrów transmisyjnych).

Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,51 mm (24AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone
brak
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) lub
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia (LSOH)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
4,8 mm
30 kg

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,51 mm (24AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone
brak
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
5,4 mm
33 kg

PRZEKRÓJ KABLA

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015
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WZMOCNIONA POWŁOKA

Kable zewnętrzne nieekranowane
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE TELEINFORMATYCZNE ZEWNĘTRZNE
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w kanalizacji kablowej w obiektach budowlanych objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Kabel U/UTP kat. 6 PE - Outdoor

Kabel U/UTP kat. 5e PE - Outdoor

4x2x23AWG, 450MHz, 1Gb/s, 305m

4x2x24AWG, 125MHz, 1Gb/s, 100 i 305m
Symbol: KIU6OUT[r]305

Symbol: KIU5OUT[r][d]

PoE+

PoE

* gdzie [r] to rodzaj wypełnienia [d] to długość
dostępne rodzaje S suchy, Z żelowany, długości 100, 305 m

* gdzie [r] to rodzaj
dostępny rodzaj S suchy, Z żelowany

OPIS

OPIS

† Kable żelowane są w pełni odporne na wilgoć i promieniowanie UV, mogą być

† Kable żelowane są w pełni odporne na wilgoć i promieniowanie UV, mogą być

układane bezpośrednio w gruncie lub na zewnątrz budynków bez dodatkowych
zabezpieczeń.
† Kable suche powinny być układane w osłonach i kanalizacjach kablowych.

układane bezpośrednio w gruncie lub na zewnątrz budynków bez dodatkowych
zabezpieczeń.
† Kable suche powinny być układane w osłonach i kanalizacjach kablowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,57 mm (23AWG)
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża
brak
polietylen PE
czarny

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-250 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
6,3 mm
59 kg

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,51 mm (24AWG)
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone
brak
polietylen PE
czarny

PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

NORMY

NORMY

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
5,0 mm
30 kg

PRZEKRÓJ KABLA
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

Kable zewnętrzne nieekranowane / Kable wieloparowe ekranowane

KABLE TELEINFORMATYCZNE WIELOPAROWE

Kabel U/UTP kat. 5e PE z linką nośną
4x2x24AWG, 125MHz, 1Gb/s, 305m
Symbol: KIU5OUTSL

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych
i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach
objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na
oddziaływanie ognia.

PoE

Kabel F/UTP kat. 3 LSOH wieloparowe
25, 50 par, 16 MHz, kat. 3 ISDN
Symbol: KIF3LSOH[r]

OPIS
Kable z linką nośną służą do podwieszania między budynkami, słupami itp., co
zdecydowanie ułatwia instalację i zwiększa możliwości zastosowania przewodu
w różnych warunkach.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Wzmocnienie:
Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG)
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone
linka nośna
polietylen PE
czarny

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
5,5 x 9,1 mm
44 kg

OPIS
Kabel ekranowany F/UTP 25, 50 par drut kat. 3 LSOH 16 MHz. Przeznaczony jest do
instalacji pionowych przebiegów kablowych w sieciach LAN narażonych na
oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. Obsługuje transmisję typu ISDN.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 25, 50 par

PRZEKRÓJ KABLA

Żyły:
Izolacja żył:
Euroklasa:
Ośrodek:
Wiązki:
Kod barwny:
Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,5mm
polietylenowa
Eca
25, 50 par skręconych ze sobą owiniętych folią poliestrową
pęczki elementarne 5-parowe
zgodnie z IEC 60708-1, załącznik C
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające
płomienia (LSOH)
szary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-16 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

15 x ø zew.
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015
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Par
25
50

Średnica zew. Masa / km
12 mm
159 kg
15 mm
299 kg

Kable wieloparowe nieekranowane
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

Kabel U/UTP kat. 5e LSOH wieloparowe

Kabel U/UTP kat. 3 LSOH wieloparowe

25 par 100 MHz kat. 5e

25, 50, 100 par, 16 MHz, kat. 3 ISDN
Symbol: KIU5LSOH25

Symbol: KIU3LSOH[r]

* gdzie [k] to kategoria, gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 25, 50, 100 par

OPIS

OPIS

Kabel nieekranowany U/UTP 25 par drut kat. 5e 100 MHz. Przeznaczony jest do
instalacji pionowych przebiegów kablowych w sieciach LAN nienarażonych na
oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych.

Kabel nieekranowany U/UTP 25, 50, 100 par drut kat. 3 LSOH 16 MHz.
Przeznaczony jest do instalacji pionowych przebiegów kablowych w sieciach LAN
nienarażonych na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. Obsługuje
transmisję typu ISDN.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Żyły:
Izolacja żył:
Euroklasa:
Ośrodek:
Wiązki:
Kod barwny:
Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,5mm
polietylenowa
Eca
25 par skręconych ze sobą owiniętych folią poliestrową
pęczki elementarne 5-parowe
zgodnie z IEC 60708-1, załącznik C
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające
płomienia (LSOH)
szary

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Żyły:
Izolacja żył:
Euroklasa:
Ośrodek:
Wiązki:
Kod barwny:
Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,5mm
polietylenowa
Eca
25, 50, 100 par skręconych ze sobą owiniętych folią poliestrową
pęczki elementarne 5-parowe
zgodnie z IEC 60708-1, załącznik C
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające
płomienia (LSOH)
szary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

15 x ø zew.
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015

Par
25

Średnica zew. Masa / km
12 mm
159 kg

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-16 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

15 x ø zew.
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C

Par
25
50
100

Średnica zew. Masa / km
12 mm
159 kg
15 mm
299 kg
20 mm
581 kg

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

Kable ekranowane typu linka

KABLE PRZYŁĄCZENIOWE KLASY E i D
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Linka F/UTP kat. 6 PVC

Linka F/UTP kat. 5e PVC

4x2x26/7AWG, 250MHz, 1Gb/s, 305m

4x2x26/7AWG, 125MHz, 1Gb/s, 305m
Symbol: KIF6LINKASZ

Symbol: KIF5LINKASZ

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:

Ekran:

Powłoka:
Kolor:

miedziane, wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża owinięte
folią poliestrową
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
jasnoszary

Powłoka:
Kolor:

miedziane, wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-250 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
5,0 mm
51 kg

PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

NORMY
NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
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4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
5,0 mm
50 kg

PRZEKRÓJ KABLA

Kable nieekranowane typu linka
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KABLE TELEINFORMATYCZNE

KABLE PRZYŁĄCZENIOWE KLASY E i D
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Do zastosowania w obiektach objętych
uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Linka U/UTP kat. 6 PVC

Linka U/UTP kat. 5e PVC

4x2x26/7AWG, 250MHz, 1Gb/s, 305m

4x2x26/7AWG, 125MHz, 1Gb/s, 100 i 305m
Symbol: KIU5LINKA[d][k]

Symbol: KIU6LINKA305

* gdzie [k] to kolor, [d] to długość
dostępne kolory BL czarny, R czerwony, B niebieski, G szary, GN zielony, Y żłóty,
długości 100, 305 m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

miedziane, wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone, na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża
brak
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-250 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-100 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
5,0 mm
40 kg

miedziane, wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone
brak
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
szary, czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
4,8 mm
35 kg

PRZEKRÓJ KABLA

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

22
Hurtowa platforma zakupowa B2B na www.alantec.pl

SERIA KOMOS LINE
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Komos Line
Komos Line to uniwersalny, innowacyjny system okablowania strukturalnego umożliwiający
bezinwazyjną zmianę wkładki aplikacyjnej po stronie gniazda i panela. W gnieździe uniwersalnym
osadzony jest pierścień, na którym terminowane są dwa kable S/FTP kat. 7A 1500MHz. Po stronie
panela tożsame łącze LSA Plus służy do terminacji jednego kabla. Za pomocą podwójnych modułów
RJ45 Komos Line zapewnia współdzielenie aplikacyjne złącza i kabla. Dodatkową cechą systemu jest
niska głębokość zabudowy w puszcze podłogowej i podtynkowej (tylko 38 mm) jak również możliwość
wprowadzenia kabli do gniazda uniwersalnego z dowolnej strony (co 45 stopni).

Rozwiązanie legitymuje się certyfikatem:

SYSTEMY MIEDZIANE
23
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Kable ekranowane / Panele krosowe
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SERIA KOMOS LINE

Kabel S/FTP kat. 7A LSOH

Panel krosowy KDV500m modularny STP kat. 6A

4x2x23AWG, 1500MHz, ready for 40Gb/s, 500m
ALANTEC Multimedia

wyposażony w 24 wkładki 1xRJ45, 500 MHz, 19", 1U, RAL7035
Symbol: KIS7ALSOH500

Symbol: AKL-0.1702-41

PoE+

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYKONANIE

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:

Konstrukcja modularna przystosowana do montażu w rack’ach o rozstawie 19"
wyposażona w wysuwaną, zabezpieczoną szufladę. Panel wyposażony jest w 3
płytki PCB po 8 złącz uniwersalnych IDC i 24 wkładki 1xRJ45 kat. 6A STP.
Ekranowanie wykonane zgodnie z ISO/IEC 60603-7-7. Konstrukcja panelu
umożliwia prostą wymianę wkładki aplikacyjnej bez ingerencji w trwałe rozszycie
kabla na złączu uniwersalnym IDC.

Ekran:

Powłoka:
Kolor:

miedziane, jednodrutowe o średnicy 0,58 mm (23AWG)
polietylenowa
Eca
4 pary skręcone , każda para owinięta folią poliestrową, całość
ekranowana oplotem z drutów Cu, pokrycie 50%
pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod
ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany oplotem
z drutów Cu.
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia
(LSOH/FRNC) oraz gazów korozyjnych
jasnoszary

Kolor:

ZASTOSOWANIE

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
(100 ± 15) Ω
74 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA OBUDOWY
Wymiary zgodne z EN 60297
szer. 483,6 x wys. 44,3 x gł. 175 mm

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków w gnieździe RJ45:

CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Cykle pracy gniazda RJ45:

†

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji
Średnica zewnętrzna
Masa / km

†

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C
8,0 mm
65 kg

blacha stalowa ocynkowana/chromowana,
płyta czołowa malowana proszkowo
jasnoszary RAL 7035

Dla wszystkich aplikacji przewidzianych dla klasy EA do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC
11801 AMD 2 (2010-04).

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000 MHz)
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

Materiał:

†
†

PRZEKRÓJ KABLA

†

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
Możliwość ponownego zaterminowania > 10 razy
Mocowanie kabla:
Uchwyty na opaski kablowe
Mocowanie ekranu:
Opaska kablowa, niklowana
Rodzaj łączy IDC:
kompatybilne z LSA plus ®
Akceptowalny przekrój żyły:
0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22)
Akceptowalny przekrój izolacji żyły:
0,7-1,4 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
NORMY
- EN 50288-4-1
- IEC 61156-5
- EN 50173-1
- ISO/IEC 11801 2nd edition
- IEC 60332-1
- IEC 60332-3-22
- IEC 60754-2
- EN 61034
- IEC 61034
- RoH S2002/95/EC
- EN 50575:2014+A1:2016
- EN 13501-6:2014
- EN 60332-1-2:2004+A1:2015

Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5 °C do +40 °C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE
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SERIA KOMOS LINE

Panele krosowe

Panel krosowy KDV500m modularny STP kat. 5

Panel krosowy KDV500m modularny UTP kat. 3

wyposażony w 24 wkładki 2xRJ45, 19", 1U, RAL7035

wyposażony w 24 wkładki 2xRJ45, 19", 1U, RAL7035

Symbol: AKL-0.1702-42

Symbol: AKL-0.1702-43

OPIS APLIKACJI

OPIS APLIKACJI

Power over Ethernet (PoE) klasy 3 (IEEE802.3at, Mod A, 25-31 mA, PD 6,49 W 12,95 W). Współdzielenie aplikacyjne miedzianego kabla 8 żyłowego z
wykorzystaniem dwóch portów RJ45.

Współdzielenie aplikacyjne kabla (Cable Sharing) typu 2xISDN (jako magistrala i
jako gwiazda) na pojedynczym kablu miedzianym 8 żyłowym.

ZASTOSOWANIE
ZASTOSOWANIE
Użycie wkładek typu 2xRJ45 kat.5 umożliwia współdzielenie aplikacyjne
miedzianego kabla 8 żyłowego z wykorzystaniem dwóch portów RJ45.
Pojedynczy port RJ45 obsługuje aplikacje klasy D działające na 2 parach
kabla miedzianego do 100 MHz takie jak CSMA/CD 100BASE-TX Fast Ethernet
(1-2/3-6).

WYKONANIE

Użycie wkładek typu 2xRJ45 kat. 3 umożliwia współdzielenie aplikacyjne
miedzianego kabla 8 żyłowego z wykorzystaniem dwóch portów RJ45.
Pojedynczy port RJ45 obsługuje aplikacje klasy B działające na 2 parach kabla
miedzianego do 1 MHz takie jak ISDN (4-5/3-6).

WYKONANIE
Konstrukcja modularna przystosowana do montażu w rack'ach o rozstawie 19"
wyposażona w wysuwaną, zabezpieczoną szufladę. Panel wyposażony jest w 3
płytki PCB po 8 złącz uniwersalnych IDC i 24 wkładki 2xRJ45 kat.3 UTP. Uziemienie
wykonane zgodnie z ISO/IEC 60603-7.
Konstrukcja panelu umożliwia prostą wymianę wkładki aplikacyjnej bez ingerencji w
trwałe rozszycie kabla na złączu uniwersalnym IDC.

Konstrukcja modularna przystosowana do montażu w rack'ach o rozstawie 19"
wyposażona w wysuwaną, zabezpieczoną szufladę. Panel wyposażony jest w 3
płytki PCB po 8 złącz uniwersalnych IDC i 24 wkładki 2xRJ45 kat.5 STP.
Ekranowanie wykonane zgodnie z ISO/IEC 60603-7-7.
Konstrukcja panelu umożliwia prostą wymianę wkładki aplikacyjnej bez ingerencji w
trwałe rozszycie kabla na złączu uniwersalnym IDC.

Materiał:

Materiał:

Kolor:

Kolor:

blacha stalowa ocynkowana/chromowana,
płyta czołowa malowana proszkowo
jasnoszary RAL 7035

blacha stalowa ocynkowana/chromowana,
płyta czołowa malowana proszkowo
jasnoszary RAL 7035

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA OBUDOWY
Wymiary zgodne z EN 60297
szer. 483,6 x wys. 44,3 x gł. 175 mm

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA OBUDOWY
Wymiary zgodne z EN 60297
szer. 483,6 x wys. 44,3 x gł. 175 mm

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ

† Materiał styków w gnieździe RJ45:

† Materiał styków w gnieździe RJ45:

† Cykle pracy gniazda RJ45:

CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Cykle pracy gniazda RJ45:

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
Możliwość ponownego zaterminowania > 10 razy
† Mocowanie kabla:
Uchwyty na opaski kablowe
† Mocowanie ekranu:
Opaska kablowa, niklowana
† Rodzaj łączy IDC:
kompatybilne z LSA

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
Możliwość ponownego zaterminowania > 10 razy
† Mocowanie kabla:
Uchwyty na opaski kablowe
† Mocowanie ekranu:
Opaska kablowa, niklowana
† Rodzaj łączy IDC:
kompatybilne z LSA

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1
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- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

Panele krosowe
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SERIA KOMOS LINE

Panel krosowy KDV500 24xRJ45 kat. 6A STP

Panel krosowy KMV500 modularny

500 MHz, LSA, 19", 1U, RAL7035

19", 1.5U, 48 portów, kolor czarny, na moduły typu keystone
Symbol: AKL-0.1702-11

Symbol: AKL-0.1800-16

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Dla wszystkich aplikacji przewidzianych dla klasy EA do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC
11801 AMD 2 (2010-04).

Pusty panel 48 portowy ma zastosowanie w tworzeniu rozwiązań opartych na
systemie modułów RJ45 typu keystone. Przystosowany do wypełniania każdym
rodzajem modułów RJ45 ALANTEC przedstawionym w tym katalogu. Pozwala na
skonstruowanie panela krosowego ekranowanego i nieekranowanego wszystkich
kategorii. Polecamy szczególnie dla rozwiązań beznarzędziowych. Panel
wyposażony w masywną półkę montażową.

WYKONANIE
Płyta czołowa przystosowana do montażu w rack’ach o rozstawie 19". Panel
wyposażony w 3 płytki PCB po 8 złącz RJ45 kat. 6A. Ekranowanie wykonanie
zgodnie z EN 60603-7-7.
Materiał:
blacha stalowa ocynkowana/chromowana,
płyta czołowa malowana proszkowo
Kolor:
jasnoszary RAL 7035

Panel krosowy KDV500m modularny, uniwersalny
wyposażony w 24 złącza 2GHz, 19", 1U, RAL7035
Symbol: AKL-0.1702-45

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA OBUDOWY
Wymiary zgodne z EN 60297
szer. 483,6 x wys. 44,3 x gł. 175 mm

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:

CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
† Możliwość ponownego zaterminowania

> 10 razy
† Mocowanie kabla

Uchwyty na opaski kablowe
† Mocowanie ekranu

Opaska kablowa, niklowana
† Rodzaj łączy IDC:

kompatybilne z LSA plus ®
† Akceptowalny przekrój żyły:

0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22)
† Akceptowalny przekrój izolacji żyły:

0,7 - 1,4 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

WYKONANIE
Konstrukcja modularna przystosowana do montażu w rack’ach o rozstawie 19"
wyposażona w wysuwaną, zabezpieczoną szufladę. Panel wyposażony jest w 3
płytki PCB po 8 złącz uniwersalnych IDC. Umożliwia montaż 24 wkładek typu
1xRJ45 i 2xRJ45 różnych kategorii lub 12 wkładek 4xRJ45. Konstrukcja panelu
umożliwia prostą wymianę wkładki aplikacyjnej bez ingerencji w trwałe rozszycie
kabla na złączu uniwersalnym IDC.
Materiał: blacha stalowa ocynkowana/chromowana,
płyta czołowa malowana proszkowo
Kolor:
jasnoszary RAL 7035

WKŁADKI MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA
†
†
†
†

Wkładka 1xRJ45 8(8) kat. 6A
Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 5
Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 3
Zaślepka

AKL-0.1702-50
AKL-0.1702-51
AKL-0.1702-52
AKL-2.1702-58

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
Możliwość ponownego zaterminowania:
Mocowanie kabla:
Mocowanie ekranu:
Rodzaj łączy IDC:
Akceptowalny przekrój żyły:
Akceptowalny przekrój izolacji żyły:

> 10 razy
uchwyty na opaski kablowe
Opaska kablowa, niklowana
kompatybilne z LSA plus ®
0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22)
0,7-1,4 mm

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1
Hurtowa platforma zakupowa B2B na www.alantec.pl

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE
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SERIA KOMOS LINE

Wkładki do panela

Wkładka do panela KDV500m

Wkładka do panela KDV500m 2xRJ45 STP kat. 5

1xRJ45 STP kat. 6A

2 x 100MbE
Symbol: AKL-0.1702-50

Symbol: AKL-0.1702-51

OPIS

OPIS

Certyfikat GHMT razem z panelem krosowym potwierdzający działanie protokołu
Ethernet do 10 GB/s, na pełnej długości 100 m toru transmisyjnego

Współdzielenie aplikacyjne miedzianego kabla (Cable Sharing) 8 żyłowego
z wykorzystaniem dwóch portów RJ45.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Dla wszystkich aplikacji przewidzianych dla klasy EA do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC
11801 AMD 2 (2010-04).

Użycie wkładki typu 2xRJ45 kat. 5 umożliwia współdzielenie aplikacyjne
miedzianego kabla 8 żyłowego z wykorzystaniem dwóch portów RJ45. Pojedynczy
port RJ45 obsługuje aplikacje klasy D działające na 2 parach kabla miedzianego do
100MHz takie jak CSMA/CD 100BASE-TX Fast Ethernet (1-2/3-6).

WYKONANIE
Wkładka 1xRJ45 kat. 6A, ekranowana i uziemiona zgodnie z EN 60603-7-7.
Konstrukcja wkładki umożliwia prostą jej wymianę w panelu krosowym bez
ingerencji w trwałe rozszycie kabla na złączu uniwersalnym IDC.

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:
fosforobrąz, posrebrzany
† Cykle pracy:
750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
† Możliwość ponownego zaterminowania
> 10 razy

WYKONANIE
Wkładka 2xRJ45 kat.5, ekranowana i uziemiona zgodnie z EN 60603-7-5.
Konstrukcja wkładki umożliwia prostą jej wymianę w panelu krosowym bez
ingerencji w trwałe rozszycie kabla na złączu uniwersalnym IDC.

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2µm Ni + 1,2µm Au
† Zaciski:

fosforobrąz, posrebrzany
† Cykle pracy:

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
† Możliwość ponownego zaterminowania

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

> 10 razy

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

PRZYKŁAD MONTAŻU
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SERIA KOMOS LINE

Wkładka do panela KDV500m 2xRJ45 UTP kat. 3

Wkładka do panela KDV500m DVB-C

2 x ISDN

do gniazda KDD500
Symbol: AKL-0.1702-75

Symbol: AKL-0.1702-52

OPIS

ZASTOSOWANIE

Współdzielenie aplikacyjne kabla (Cable Sharing) typu 2xISDN (jako magistrala i
jako gwiazda) na pojedynczym kablu miedzianym 8 żyłowym.

Umożliwia transmisje sygnałów telewizyjnych za pomocą kabla skrętkowego. Idea
ta znacznie upraszcza budowę okablowania multimedialnego i pozwala
zaoszczędzić na kosztach kabla koncentrycznego. Transformacja asymetrycznego
sygnału telewizyjnego 75 Ω na sygnał symetryczny o impedancji 100 Ω dobywa się
za pomocą wkładek do uniwersalnych gniazd KDD wyposażonych w specjalne
baluny o szerokim paśmie przenoszenia.

ZASTOSOWANIE
Użycie wkładki 2xRJ45 kat.3 umożliwia współdzielenie aplikacyjne miedzianego
kabla 8 żyłowego z wykorzystaniem dwóch portów RJ45. Pojedynczy port RJ45
obsługuje aplikacje klasy B działające na 2 parach kabla miedzianego do 1 MHz takie
jak ISDN (4-5/3-6).

WYKONANIE
Wkładka 2xRJ45 kat. 3, nieekranowana i uziemiona zgodnie z EN 60603-7.
Konstrukcja wkładki umożliwia prostą jej wymianę w panelu krosowym bez
ingerencji w trwałe rozszycie kabla na złączu uniwersalnym IDC.

Aby zapewnić 100% pokrycie możliwości transmisyjnych gniazda od strony panela
należy zainstalować dwie wkładki: wkładkę 1 x złącze F (balun) o numerze AKL0.1702-75 i wkładkę zapewniającą transmisję danych 2x100MbE.

LINIE TRANSMISYJNE
System umożliwia połączenia typu gniazdo-gniazdo, gniazdo-panel i panel-panel.
Pełny tor transmisyjny 90m jest możliwy do osiągnięcia ze wzmacniaczem +20 dB.

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:

fosforobrąz, posrebrzany
† Cykle pracy:

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
† Możliwość ponownego zaterminowania

> 10 razy

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI / SYGNAŁY
†
†
†
†

Częstotliwość od VHF I do UHF II (47-862 Mhz)
Telewizja DVB-C, telewizja analogowa, radio
Telewizja satelitarna DVB-S możliwa z użyciem stacji czołowej
Wymagany sygnał wejściowy co najmniej 60 - 65 dBμV

KONSTRUKCJA
75 Ω konektor typu F (TV),
Złącze 2x RJ45 kat.5 100 Ω (2 x Ethernet 100MbE)
Połączenia wewnętrzne LSA - W panelu KDV: złącze liniowe 8-pozycyjne
Gniazdo

Kabel

Minimum kabel kat. 7 o konstrukcji S/FTP, 100 Ω.
Im kabel posiada szersze pasmo tym jest bardziej
preferowany do systemu.

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA ZŁĄCZY IDC
†
†
†
†

Podłączenie ekranu:
Rodzaj złączy IDC:
Akceptowalny przekrój żyły:
Akceptowalny przekrój izolacji żyły:

poprzez pokrywę zamykającą
kompatybilne z LSA plus ®
0,4-0,64 mm (AWG 26-22)
0,7-1,4 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A
28
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SERIA KOMOS LINE

Uniwersalny pierścień / Wkładki do gniazd abonenckich

Komplet podstawowy KDD500

Wkładka 2xRJ45 kat. 6A

gniazdo uniwersalne, pierścień 2GHz, zaślepka

500MHz, do gniazda KDD500
Symbol: AKL-0.1602-50

Symbol: AKL-0.1602-51

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Dla wszystkich aplikacji przewidzianych dla klasy EA do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC
11801 AMD 2 (2010-04) i EN 50173-1. Zaślepka umożliwia zamaskowanie gniazda
podczas malowania lub tapetowania.

Dla wszystkich aplikacji przewidzianych dla klasy EA, do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC
11801 AMD 2 (2010-04) i EN 50173-1. Kompatybilna z programami osprzętu
elektroinstalacyjnego innych producentów. Przeznaczona do transmisji protokołu
10 Gigabit Ethernet.

INFORMACJE MONTAŻOWE
Ekranowane gniazdo podwójne wyposażone w pierścień do podłączenia dwóch
kabli oraz zaślepkę (73x73 mm). Gniazdo przeznaczone jest do montażu
podtynkowego, natynkowego i w kanale kablowym. Istnieje możliwość dopasowania do programów osprzętu elektroinstalacyjnego innych producentów.
Głębokość zabudowy:
Rozstaw śrub instalacyjnych:

34 mm przy montażu podtynkowym.
60 mm.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
† Materiał:
† Materiał zaślepki:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
† Materiał:
† Materiał zaślepki:

INFORMACJE MONTAŻOWE
Wkładka kompatybilna z gniazdem podstawowym (nr katalogowy 0.1602-)
przeznaczona do montażu podtynkowego, natynkowego i w kanale kablowym.
Płytkę centralną i ramkę należy zamówić osobno.

odlew cynkowy
PP

odlew cynkowy
PP

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Zaciski:
fosforobrąz posrebrzany
† Możliwość ponownego zaterminowania: > 10 razy

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:

CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA ZŁĄCZY IDC
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

† Podłączenie ekranu:

poprzez pokrywę zamykającą
† Rodzaj złączy IDC:
kompatybilne z LSA plus ®
† Akceptowalny przekrój żyły:
0,4-0,64 mm (AWG 26-22)
† Akceptowalny przekrój izolacji żyły:
0,7-1,4 mm

Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE
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- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

Wkładki do gniazd abonenckich
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Wkładka 4xRJ45 kat. 5

Wkładka 4xRJ45 kat. 3, 4xISDN

100MHz, do gniazda KDD500

do gniazda KDD500
Symbol: AKL-0.1602-52

SERIA KOMOS LINE

Symbol: AKL-0.1602-53

OPIS

OPIS

Współdzielenie aplikacyjne kabla (Cable Sharing) typu 2x100BASE-TX lub 2xVoIP
na pojedynczym kablu miedzianym 8 żyłowym.

Współdzielenie aplikacyjne kabla (Cable Sharing) typu 2xISDN (jako magistrala i
jako gwiazda) na pojedynczym kablu miedzianym 8 żyłowym.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Wkładka umożliwia współdzielenie aplikacyjne miedzianego kabla 8 żyłowego
z wykorzystaniem dwóch portów RJ45.
Pojedynczy mody RJ45 obsługuje aplikacje klasy D działające na 2 parach
kabla miedzianego do 100 MHz takie jak CSMA/CD 100BASE-TX Fast Ethernet
(1-2/3-6).

Wkładka umożliwia współdzielenie aplikacyjne miedzianego kabla 8 żyłowego
z wykorzystaniem dwóch portów RJ45.
Pojedynczy mody RJ45 obsługuje aplikacje klasy B działające na 2 parach kabla
miedzianego do 1 MHz takich jak ISDN (4-5/3-6).

INFORMACJE MONTAŻOWE
INFORMACJE MONTAŻOWE
Wkładka kompatybilna z gniazdem podstawowym przeznaczona do montażu
podtynkowego, natynkowego i w kanale kablowym. Płytkę centralną i ramkę należy
zamówić osobno.

Wkładka kompatybilna z gniazdem podstawowym przeznaczona do montażu
podtynkowego, natynkowego i w kanale kablowym. Płytkę centralną i ramkę należy
zamówić osobno.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
† Materiał:
† Materiał zaślepki:

† Materiał:
† Materiał zaślepki:

odlew cynkowy
PP

odlew cynkowy
PP

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ

† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au

† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:
CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:
750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A

† Zaciski:

CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE
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SERIA KOMOS LINE

Wkładki do gniazd abonenckich

Wkładka 2xRJ45 kat. 5 + 2xRJ45 kat. 3

Wkładka 1xRJ45 kat. 6A + 2xRJ45 kat. 5

2x100MbE + 2xISDN, do gniazda KDD500

1x10GbE + 2x100MbE, do gniazda KDD500
Symbol: AKL-0.1602-54

Symbol: AKL-0.1602-56

OPIS

ZASTOSOWANIE

Power over Ethernet (PoE) klasy 3 (IEEE802.3at, Modus A, 25-31 mA, PD 6,49 W 12,95 W) dla gniazda kat. 5. Współdzielenie aplikacyjne kabla (Cable Sharing) typu
2x100BASE-TX lub 2xVoIP na pojedynczym kablu miedzianym 8 żyłowym dla
gniazda kat. 5 i 2xISDN (jako magistrala i jako gwiazda) dla gniazda kat. 3.

Część lewa wkładki (1xRJ45 kat. 6A) przeznaczona jest wszystkich aplikacji
przewidzianych dla klasy EA do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 2
(2010-04) i EN 50173-1 w tym do obsługi protokołu 10 Gigabit Ethernet.
Część prawa wkładki (2xRJ45 kat.5) umożliwia współdzielenie aplikacyjne
miedzianego kabla 8 żyłowego z wykorzystaniem dwóch portów RJ45.
Pojedynczy moduł RJ45 obsługuje aplikacje klasy D działające na 2 parach
kabla miedzianego do 100 MHz takich jak CSMA/CD 100BASE-TX Fast Ethernet
(1-2/3-6).

ZASTOSOWANIE
Część lewa wkładki (2xRJ45 kat. 3) umożliwia współdzielenie aplikacyjne
miedzianego kabla 8 żyłowego z wykorzystaniem dwóch portów RJ45.
Pojedynczy moduł RJ45 obsługuje aplikacje klasy B działające na 2 parach kabla
miedzianego do 1 MHz takie jak ISDN (4-5/3-6).
Część prawa wkładki (2xRJ45 kat.5) umożliwia współdzielenie aplikacyjne
miedzianego kabla 8 żyłowego z wykorzystaniem dwóch portów RJ45. Pojedynczy
moduł RJ45 obsługuje aplikacje klasy D działające na 2 parach kabla miedzianego do
100 MHz takich jak CSMA/CD 100BASE-TX Fast Ethernet (1-2/3-6).

INFORMACJE MONTAŻOWE
Wkładka kompatybilna z gniazdem podstawowym przeznaczona do montażu
podtynkowego, natynkowego i w kanale kablowym. Płytkę centralną i ramkę należy
zamówić osobno.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
INFORMACJE MONTAŻOWE
Wkładka kompatybilna z gniazdem podstawowym przeznaczona do montażu
podtynkowego, natynkowego i w kanale kablowym. Płytkę centralną i ramkę należy
zamówić osobno.
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CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
† Materiał:
† Materiał zaślepki:

† Materiał:
† Materiał zaślepki:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:

odlew cynkowy
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CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:
CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:
750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE
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- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

Wkładki do gniazd abonenckich

Wkładka 1xRJ45 kat. 6A + 2xRJ45 kat. 3

Wkładka DVB-C

1x10GbE + 2xISDN, do gniazda KDD500

do gniazda KDD500
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Symbol: AKL-0.1602-75

Symbol: AKL-0.1602-55

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Część lewa wkładki (1xRJ45 kat. 6A) przeznaczona jest wszystkich aplikacji
przewidzianych dla klasy EA do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC 11801 AMD 2
(2010-04) i EN 50173-1 w tym do obsługi protokołu 10 Gigabit Ethernet.
Część prawa wkładki (2xRJ45 kat.3) umożliwia współdzielenie aplikacyjne
miedzianego kabla 8 żyłowego z wykorzystaniem dwóch portów RJ45.
Pojedynczy moduł RJ45 obsługuje aplikacje klasy B działające na 2 parach
kabla miedzianego do 1 MHz takich jak ISDN (4-5/3-6).

Umożliwia transmisje sygnałów telewizyjnych za pomocą kabla skrętkowego. Idea
ta znacznie upraszcza budowę okablowania multimedialnego i pozwala
zaoszczędzić na kosztach kabla koncentrycznego. Transformacja asymetrycznego
sygnału telewizyjnego 75 Ω na sygnał symetryczny o impedancji 100 Ω dobywa się
za pomocą wkładek do uniwersalnych gniazd KDD wyposażonych w specjalne
baluny o szerokim paśmie przenoszenia.

INFORMACJE MONTAŻOWE
Wkładka kompatybilna z gniazdem podstawowym (nr katalogowy 0.1602-)
przeznaczona do montażu podtynkowego, natynkowego i w kanale kablowym.
Płytkę centralną (nr katalogowy 2.1601-55) i ramkę (nr katalogowy 2.1601-11)
należy zamówić osobno.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
† Materiał:
† Materiał zaślepki:

Od strony gniazda serce systemu stanowi wkładka 2xRJ45 kat.5 2x100MbE
+ złącze F . Wkładkę można zamontować w uniwersalnym gnieździe podstawowym
KDD500 o numerze AKL-0.1602-50 lub nabyć jako zestaw gniazda podstawowego i
wkładki o numerze AKL-0.1602-76.

LINIE TRANSMISYJNE
System umożliwia połączenia typu gniazdo-gniazdo, gniazdo-panel i panel-panel.
Pełny tor transmisyjny 90m jest możliwy do osiągnięcia ze wzmacniaczem +20 dB.
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CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:

CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH

PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI / SYGNAŁY

Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

†
†
†
†

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

Częstotliwość od VHF I do UHF II (47-862 Mhz)
Telewizja DVB-C, telewizja analogowa, radio
Telewizja satelitarna DVB-S możliwa z użyciem stacji czołowej
Wymagany sygnał wejściowy co najmniej 60 - 65 dBμV

KONSTRUKCJA
75 Ω konektor typu F (TV),
Złącze 2x RJ45 kat.5 100 Ω (2 x Ethernet 100MbE)
Połączenia wewnętrzne LSA - W gnieździe KDD: pierścień 16-pozycyjny
Gniazdo

Kabel

Minimum kabel kat. 7 o konstrukcji S/FTP, 100 Ω.
Im kabel posiada szersze pasmo tym jest bardziej
preferowany do systemu.

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA ZŁĄCZY IDC
†
†
†
†

Podłączenie ekranu:
Rodzaj złączy IDC:
Akceptowalny przekrój żyły:
Akceptowalny przekrój izolacji żyły:

poprzez pokrywę zamykającą
kompatybilne z LSA plus ®
0,4-0,64 mm (AWG 26-22)
0,7-1,4 mm

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09
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Wkładki do gniazd abonenckich

Płytka centralna do gniazda KDD500

Płytka centralna do gniazda KDD500

dla 2xRJ45, kolor: RAL 9010 lub 1013

dla 1xRJ45 kat. 6A, z opisem, kolor: RAL 9010 lub 1013
Symbol: AKL-0.1601-52[k]

Do zabudowy podtynkowej
gniazda uniwersalnego KDD500
z wkładką AKL-0.1602-51

Symbol: AKL-18983-L[k]

Do zabudowy podtynkowej
gniazda uniwersalnego KDD500
z wkładką AKL-0.1602-51

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)

Płytka centralna do gniazda KDD500

Płytka centralna do gniazda KDD500

dla 4xRJ45 kat. 5, z opisem, kolor: RAL 9010 lub 1013

dla 1xkat. 6A i 2xkat. 5e, z opisem, kolor: RAL 9010 lub 1013

Symbol: AKL-0.1601-58[k]

Do zabudowy podtynkowej
gniazda uniwersalnego KDD500
z wkładką AKL-0.1602-52

Symbol: AKL-0.1601-57[k]

Do zabudowy podtynkowej
gniazda uniwersalnego KDD500
z wkładką AKL-0.1602-54

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)

Płytka centralna do gniazda KDD500

Płytka centralna do gniazda KDD500

dla 4xRJ45 kat. 3, z opisem, kolor: RAL 9010 lub 1013

dla 1xkat. 6A i 2xkat.3, z opisem, kolor: RAL 9010 lub 1013

Symbol: AKL-0.1601-56[k]

Do zabudowy podtynkowej
gniazda uniwersalnego KDD500
z wkładką AKL-0.1602-53

Symbol: AKL-0.1601-55[k]

Do zabudowy podtynkowej
gniazda uniwersalnego KDD500
z wkładką AKL-0.1602-55

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)

Ramka 80x80mm

Przykład skompletowanego gniazda KDD500

do gniazda KDD500, kolor: RAL 9010 lub 1013

AKL-0.1602-50 + AKL-0.1602-51 + AKL-0.1601-53 + AKL-18983-L
Symbol: AKL-0.1601-53[k]

pierścień 2GHz
wkładka 2xRJ45
ramka 80x80mm
płytka centralna

Do zabudowy podtynkowej
gniazda uniwersalnego KDD500
bez ramki

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)
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Komplet podtynkowy KDD500 bez ramki

Komplet podtynkowy KDD500 bez ramki i płytki

2xRJ45 kat. 6A, kolor: RAL 9010 lub 1013

2xRJ45 kat. 6A
Symbol: AKL-0.1602-21[k]

Symbol: AKL-0.1602-1100

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)

OPIS

OPIS

Komplet podtynkowy KDD500, zawiera: gniazdo uniwersalne, pierścień 2GHz,
wkładkę 2xRJ45 kat. 6A. Power over Ethernet (PoE) Klasy 3 (IEEE 802.3at, 25-31
mA, PD 6,49 W - 12,95 W). Certyfikat GHMT razem z panelem krosowym
potwierdzający działanie protokołu Ethernet do 10 GB/s, na pełnej długości 100 m
toru transmisyjnego.

Komplet podtynkowy KDD500, zawiera: gniazdo uniwersalne, pierścień 2GHz,
wkładkę 2xRJ45 kat. 6A 8/8 (8) (bez płytki centralnej) razem z panelem krosowym
potwierdzający działanie protokołu Ethernetu do 10GB/s, na pełnej długości 100 m
toru transmisyjnego. Power over Ethernet (PoE) Klasy 3 (IEEE 802.3at, 25-31 mA,
PD 6,49W - 12,95W). Certyfikat GHMT razem z panelem krosowym potwierdzający działanie protokołu Ethernet do 10 GB/s, na pełnej długości 100 m toru
transmisyjnego.

ZASTOSOWANIE
Dla wszystkich aplikacji przewidzianych dla klasy EA do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC
11801 AMD 2 (2010-04).

Dla wszystkich aplikacji przewidzianych dla klasy EA, do 500 MHz zgodnie
z ISO/IEC 11801 AMD 2 (2010-04).

INFORMACJE MONTAŻOWE
Ekranowane gniazdo podwójne wyposażone w pierścień do podłączenia dwóch
kabli. Gniazdo przeznaczone jest do montażu podtynkowego, natynkowego
i w kanale kablowym. Gniazdo wyposażone jest w płytkę płytek centralą typu DIN
50x50 mm z zaślepkami przeciwkurzowymi. Głębokość zabudowy: 34 mm przy
montażu pod-tynkowym. Rozstaw śrub instalacyjnych: 60 mm.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
† Materiał:
† Płytka centralna:

ZASTOSOWANIE

odlew cynkowy
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

INFORMACJE MONTAŻOWE
Ekranowane gniazdo podwójne wyposażone w pierścień do podłączenia dwóch
kabli. Gniazdo przeznaczone jest do montażu podtynkowego, natynkowego
i w kanale kablowym. Ze względu na możliwości dopasowania do programów
osprzętu elektroinstalacyjnego innych producentów istnieje możliwość zabudowy
PEL’a z wykorzystaniem płytek centralnych typu DIN 50x50 mm. Głębokość
zabudowy: 34 mm przy montażu podtynkowym. Rozstaw śrub instalacyjnych:
60 mm.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ

† Materiał:

odlew cynkowy

† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2µm Ni + 1,2µm Au

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ

† Zaciski:

CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
† Możliwość ponownego zaterminowania

> 10 razy

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA ZŁĄCZY IDC

† Materiał styków:
Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:
CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:
750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
† Możliwość ponownego zaterminowania
> 10 razy

† Podłączenie ekranu:

poprzez pokrywę zamykającą

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

Podłączenie ekranu:
Rodzaj złączy IDC:
Akceptowalny przekrój żyły:
Akceptowalny przekrój izolacji żyły:

poprzez pokrywę zamykającą
kompatybilne z LSA plus ®
0,4-0,64 mm (AWG 26-22)
0,7-1,4 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA ZŁĄCZY IDC
†
†
†
†

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE
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Gniazda abonenckie KDD500

Komplet natynkowy KDD500

Komplet podtynkowy KDD500

2xRJ45 kat. 6A, kolor: RAL 9010 lub 1013

2xRJ45 kat. 6A, kolor: RAL 9010 lub 1013
Symbol: AKL-0.1602-[r][k]

Symbol: AKL-0.1602-31[k]

* gdzie [r] to rodzaj, [k] to kolor
dostępne rodzaje 41 standard, 45 z adapterem TH35
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BG (RAL9010) i AG (RAL1013)

OPIS

OPIS

Komplet natynkowy KDD500, zawiera: gniazdo uniwersalne, pierścień 2GHz,
wkładkę 2xRJ45 kat. 6A 8/8 (8), puszkę natynkową, ramkę 80x80 mm i płytkę
centralną 50x50mm. Power over Ethernet (PoE) Klasy 3 (IEEE 802.3at, 25-31 mA,
PD 6,49W - 12,95W). Certyfikat GHMT razem z panelem krosowym potwierdzający działanie protokołu Ethernet do 10 GB/s, na pełnej długości 100 m toru
transmisyjnego.

Komplet podtynkowy KDD500, zawiera: gniazdo uniwersalne, pierścień 2GHz,
wkładkę 2xRJ45 kat. 6A 8/8 (8), ramkę 80x80 mm i płytkę centralną 50x50 mm.
Power over Ethernet (PoE) Klasy 3 (IEEE 802.3at, 25-31 mA, PD 6,49 W - 12,95 W).
Certyfikat GHMT razem z panelem krosowym potwierdzający działanie protokołu
Ethernet do 10 GB/s, na pełnej długości 100 m toru transmisyjnego.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE
Dla wszystkich aplikacji przewidzianych dla klasy EA do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC
11801 AMD 2 (2010-04).

Dla wszystkich aplikacji przewidzianych dla klasy EA do 500 MHz zgodnie z ISO/IEC
11801 AMD 2 (2010-04).

INFORMACJE MONTAŻOWE

INFORMACJE MONTAŻOWE
Ekranowane gniazdo podwójne wyposażone w pierścień do podłączenia dwóch
kabli. Gniazdo wyposażone jest w płytkę płytek centralą typu DIN 50x50 mm
z zaślepkami przeciwkurzowymi, ramkę 80x80 mm oraz obudowę natynkową
w wysokości 42mm.

Ekranowane gniazdo podwójne wyposażone w pierścień do podłączenia dwóch
kabli. Gniazdo przeznaczone jest do montażu podtynkowego, natynkowego
i w kanale kablowym. Gniazdo wyposażone jest w płytkę płytek centralą typu
DIN 50x50 mm z zaślepkami przeciwkurzowymi i ramkę 80x80 mm. Głębokość
zabudowy: 34 mm przy montażu podtynkowym. Rozstaw śrub instalacyjnych:
60 mm.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY
† Materiał:
† Płytka centralna:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA OBUDOWY

odlew cynkowy
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

† Materiał:
† Płytka centralna:

odlew cynkowy
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:
Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:
CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:
750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A
† Możliwość ponownego zaterminowania
> 10 razy

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA ZŁĄCZY IDC
† Podłączenie ekranu:
poprzez pokrywę zamykającą
† Rodzaj złączy IDC:
kompatybilne z LSA plus ®
† Akceptowalny przekrój żyły:
0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22)
† Akceptowalny przekrój izolacji żyły:
0,7 - 1,4 mm

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
† Materiał styków:

Gniazdo: CuSn, warstwa 1,2 µm Ni + 1,2 µm Au
† Zaciski:

CuSn zgodne z EN 12166, warstwa 3-5 µm Sn 100 na 1-2 µm Ni
† Cykle pracy:

750 cykli połączeniowych zgodnie z EN 60603-71, część A

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA ZŁĄCZY IDC
† Podłączenie ekranu:

poprzez pokrywę zamykającą

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Odporność napięciowa
Styk/Styk:
Styk/Masa:
Rezystancja izolacji:
Rezystancja styku:
Sekwencja terminacji:

1000 VDC / 710 VAC
1500 VDC / 1060 VAC
> 500 MΩ
< 20 mΩ
zgodna z TIA/EIA-568 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE
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- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

Punkty konsolidacyjne
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SERIA KOMOS LINE

Natynkowy punkt konsolidacyjny KDWV

2 gniazdowa płytka drukowana LSA

uniwersalny, 8 złącz 2GHz, obudowa stalowa

KDVS500, z uchwytem kablowym i adapterem do TH35
Symbol: AKL-0.1703-01

Symbol: AKL-0.1702-65

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Jako punk konsolidacyjny umożliwia użycie do 8 wkładek do panela w systemie
montażu natynkowego.

Płyta umożliwia użycie do 2 wkładek do panela w systemie montażu TH35.

WKŁADKI MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA
WKŁADKI MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA
†
†
†
†

Wkładka 1xRJ45 8(8) kat. 6A
Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 5
Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 3
Zaślepka

†
†
†
†

AKL-0.1702-50
AKL-0.1702-51
AKL-0.1702-52
AKL-2.1702-58

Wkładka 1xRJ45 8(8) kat. 6A
Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 5
Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 3
Zaślepka

AKL-0.1702-50
AKL-0.1702-51
AKL-0.1702-52
AKL-2.1702-58

8 gniazdowa płytka drukowana LSA

8 gniazdowa płytka drukowana LSA

do panela KDV500m, z uchwytem kablowym

KDVS500, z uchwytem kablowym i 2 adapterami do TH35
Symbol: AKL-0.1702-61

Symbol: AKL-0.1702-60

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Stosowane jako akcesorium dodatkowe lub serwisowe do panela uniwersalnego
AKL-0.1702-45

Płyta umożliwia użycie do 8 wkładek do panela w systemie montażu typu TH35.

WKŁADKI MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA
CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA CZĘŚCI POŁĄCZENIOWEJ
Możliwość ponownego zaterminowania:
Mocowanie kabla:
Mocowanie ekranu:
Rodzaj łączy IDC:
Akceptowalny przekrój żyły:
Akceptowalny przekrój izolacji żyły:

> 10 razy
uchwyty na opaski kablowe
Opaska kablowa, niklowana
kompatybilne z LSA plus ®
0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22)
0,7-1,4 mm

†
†
†
†

Wkładka 1xRJ45 8(8) kat. 6A
Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 5
Wkładka 2xRJ45 2x4(8) kat. 3
Zaślepka

AKL-0.1702-50
AKL-0.1702-51
AKL-0.1702-52
AKL-2.1702-58

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
Klasa klimatyczna 3 K 3 (od 5°C do +40°C)
Zgodnie z EN 60721-3-3:1995-09

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE
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SERIA KOMOS LINE

Gniazda keystone

Moduł RJ45 keystone STP kat. 6A

Moduł RJ45 keystone UTP kat. 6A

KDM500, Re-embedded

KDM500
Symbol: AKL-0.1800-32

Symbol: AKL-0.1800-36

PoE+

PoE+

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Ekranowany moduł RJ45 kat. 6A 8(8) spełnia wymagania normy ISO/IEC 11801
AMD 2 (2010-04) oraz wymagania rygorystycznego testu kompatybilności
RE-EMBEDDED. Moduł przystosowany jest do transmisji protokołu 10 GBase-T
zgodnie z IEEE 802.3an oraz POE+ zgodnie z IEEE 802.3at.

Nieekranowany moduł RJ45 kat. 6A 8(8) spełnia wymagania normy ISO/IEC 11801
AMD 2 (2010-04).

† Styki gniazda: stop fosforobrązu z 50 µ calową warstwą złota

DANE TECHNICZNE
† Styki gniazda: stop fosforobrązu z 50 µ calową warstwą złota
†
†
†
†

na 70-100 µ calowej warstwie niklu
Styki IDC: stop fosforobrązu z 100 µ calową warstwą 100% (Se) selenu
Moduł keystone składa się tylko z dwóch części
Materiał obudowy: odlew cynkowy
Spełnienie wymogów EMC zgodnie z EN 55022

Odporność napięciowa zgodna z IEC 60512-4-1
Styk/Styk:
1 kVDC / kVAC @60 Hz - 1 min.
Styk/Masa:
1,5 kVDC / kVAC @60 Hz - 1 min.
Rezystancja izolacji:
> 500 MΩ min @ 100VDC
Rezystancja styku:
< 20 mΩ
Rezystancja łącza IDC: < 2,5 mΩ

min 800 g przy 8 żyłach
50 N przez 60 s
>750 zgodnie IEC 60603-7
AWG 26-22/1 (0,405 mm - 0,64 mm)
0,7 - 1,6 mm

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
-40°C do +70°C
-10°C do + 60°C
maks. 93%

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

† Moduł wyposażony w blokadę przed wyrwaniem kabla i miejsce na opaskę

† Moduł wyposażony w blokadę przed wyrwaniem kabla i miejsce na opaskę

Zakres temperatur
- składowania:
- pracy:
Wilgotność:

na 70-100 µ calowej warstwie niklu
Styki IDC: stop fosforobrązu z 100 µ calową warstwą 100% (Se) selenu
Moduł keystone składa się tylko z dwóch części
Materiał obudowy: termoplastyczne tworzywo sztuczne ABS
Spełnienie wymogów EMC zgodnie z EN 55022

DANE MECHANICZNE

DANE MECHANICZNE

†
†
†
†
†

†
†
†
†

Odporność napięciowa zgodna z IEC 60512-4-1
Styk/Styk:
1 kVDC / kVAC @60 Hz - 1 min.
Styk/Masa:
1,5 kVDC / kVAC @60 Hz - 1 min.
Rezystancja izolacji:
> 500 MΩ min @ 100VDC
Rezystancja styku:
< 20 mΩ
Rezystancja łącza IDC: < 2,5 mΩ

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

zaciskową
Docisk terminujący:
Siła potrzeba do rozebrania:
Cykle łączeniowe:
Akceptowalny przekrój żyły:
Akceptowalny przekrój izolacji żyły:

DANE TECHNICZNE

- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

†
†
†
†
†

zaciskową
Docisk terminujący:
Siła potrzeba do rozebrania:
Cykle łączeniowe:
Akceptowalny przekrój żyły:
Akceptowalny przekrój izolacji żyły:

min 800 g przy 8 żyłach
50 N przez 60 s
>750 zgodnie IEC 60603-7
AWG 26-22/1 (0,405 mm - 0,64 mm)
0,7 - 1,6 mm

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Zakres temperatur
- składowania:
- pracy:
Wilgotność:

-40°C do +70°C
-10°C do + 60°C
maks. 93%

NORMY
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- EN 61000-6-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-1
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- EN 60603-7-7 złącza do 600 MHz
- EN 60721-3-3
- TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04
- Dyrektywa RoHS (2002/95/EG)
- Deklaracja CE

Elementy wyposażenia

38

SERIA KOMOS LINE

Narzędzie obróbki kabla

Kabel uziemiający do paneli krosowych

do gniazd sytemu KOMOS Line

akcesorium dodatkowe
Symbol: AKL-0.1702-45

Symbol: AKL-TOOL-01

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Do prawidłowej obróbki kabla transmisyjnego w przypadku instalacji gniazda
uniwersalnego.

Stosowane jako akcesorium dodatkowe do panela uniwersalnego AKL-0.1702-45

Naklejane pole opisowe do panela KDV500

Zaślepka pustych miejsc w panelu KDV500m

akcesorium dodatkowe

akcesorium dodatkowe
Symbol: AKL-0.1702-57

Symbol: AKL-0.1702-58

OPIS

ZASTOSOWANIE

Naklejane pole opisowe stosuje się w celu ułatwienia opisu gniazd paneli KDV500.

Zaślepianie niewykorzystanych pól w panelach modularnych serii AKL-0.1702.xx
i AKL-0.1703.xx

Adapter do montażu modułów
RJ45 typu keystone na szynę TH35
Symbol: AKL-0.1800-80

ZASTOSOWANIE
Służy do montażu modułów w ramce keystone na szynie TH35. Konstrukcja
adaptera umożliwia zachowanie zgodnych z normami promienia gięcia kabli
trasowych i połączeniowych.
Adapter wyposażony jest w tabliczkę opisową i zajmuje szerokość jednego
modułu TE.
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SERIA KOMOS LINE

Gniazda przemysłowe / Kable krosowe

Gniazdo przemysłowe 2xRJ45 kat. 6 STP

Kabel krosowy kat. 6A S/FTP (PimF)

IP54 lub IP67, obudowa aluminiowa, montaż na TH35 i na ścianie

RJ45-RJ45, LS0H, długość od 0.5 do 10m, różne kolory

Symbol: AKL-0.6128-[w]

Symbol: AKL-0.1901-[d][k]

* gdzie [w] to wersja
dostępne wersje 01 IP54, 02 IP54 na TH35, 06 IP67, 07 IP67 na TH35

* gdzie [d] to długość, [k] to kolor
dostępne kolory GW żółty, GN zielony, GR szary, BL niebieski, RT czerwony

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Obudowa natynkowa do zastosowań przemysłowych i pracy w trudnych
warunkach. Wyposażona w dwa ekranowane gniazda RJ45 kat. 6. Podłączenie
urządzenia końcowego następuje za pomocą standardowych kabli krosowych.

Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach
dystrybucyjnych oraz do połączeń gniazdo-komputer.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
FUNKCJONALNOŚĆ I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Obudowa natynkowa wyposażona w pole opisowe
Wykonanie jako odlew aluminiowy
Wyposażona w uchwyt uziemiający
Adaptery do montażu na szynę TH35 zgodnie z EN 60715 dostępne są jako
akcesorium (w zależności od wersji)
Wejście kabli trasowych możliwe jest od góry i od dołu poprzez uszczelnione
przepusty M16
Do podłączenia kabli krosowych użyto oddzielnych przepustów (standardowo
zaślepionych)
Wyposażona w dwa ekranowane gniazda RJ45 kat. 6
Terminacja kabla trasowego następuje na złączu LSA Plus zgodnie z sekwencją
EIA/TIA 568-A/B
Szczelne przepusty M16 oraz zestaw uszczelniający wejście kabli krosowych
znajduje się w zakresie dostawy.

DANE TECHNICZNE
† Materiał obudowy:

Odlew aluminiowy GD-ALSi12
† Wymiary:

†
†
†
†

- szerokość: 103 mm
- wysokość: 154 mm
- głębokość: 69 mm
Masa:
550 g (bez adapterów na TH35)
Podłączenie kabla trasowego:
Złącze LSA-Plus
Złącza IDC:
Fosforobrąz
Styki gniazda RJ45:
CuSn, warstwa 1,2 µm Au 2500 cykli połączeniowych zgodnie
z EN 60603-7:1997

Żyły:
Izolacja:
Euroklasa:
Ośrodek:
Ekran:

Powłoka:
Kolor:

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
Fca
4 pary skręcone , każda para owinięta folią poliestrową
pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod
ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4 mm
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia
(LSOH/FRNC)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji pradu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω /km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
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4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C

PRZEKRÓJ KABLA
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SERIA MULTIMEDIA LINE

Multimedia Line
Multimedia Line to ekranowany system okablowania strukturalnego zapewniający użycie wkładek
aplikacyjnych i gniazd najnowszych kategorii. Na stałe na kablu S/FTP kat. 7A 1500MHz terminowana
jest końcówka kablowa Connect100, umożliwiająca instalację gniazda typu RJ45 kat. 6A, TERA® kat. 7A
i ARJ45 kat. 7A. Końcówka wraz z gniazdem montowana jest zarówno po stronie gniazda jak i panela.
Za pomocą kabli krosowych typu TERA® system umożliwia współdzielenie aplikacyjne kabla i obsługę
aplikacji typu CATV. Gniazdo ARJ45 spełnia zarówno obecne, jak i przyszłe wymagania stawiane
sieciom teleinformatycznym pod względem obsługi najszybszych protokołów transmisyjnych.

Rozwiązanie legitymuje się certyfikatem:

SYSTEMY MIEDZIANE
40
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SERIA MULTIMEDIA LINE

Złącza i wkładki aplikacyjne

Złącze kablowe kategorii 7A (wg ISO/IEC)

Wkładka kategorii 7A STP 1xTERA ®

do wkładek Connect100 systemu MULTIMEDIA Line

(wg ISO/IEC), 10GbE, ready for 40GbE, 568 A
Symbol: LKD9A9020300000

Symbol: LKD9A9023300000

OPIS

OPIS

Interfejs do indywidualnie wymiennych modułów Multimedia Line Connect100.
Złącze Connect100 kategorii 7A umożliwia transmisję znacznie przewyższającą
wymagania klasy FA. Moduły pożądanej wydajności wybierane i wymieniane
są w zależności od potrzeb użytkownika. Ich instalacja jest szybka, prosta
i beznarzędziowa.

Wkładka służy do transmisji analogowej i cyfrowej danych, głosu i obrazu.
Wydajność kat. 7A do 1000 MHz.

BUDOWA
Materiał:
Okablowanie:
Interfejs:

ZALETY
† dostępność modułów o różnej wydajności transmisyjnej
† łatwy i szybki montaż

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

BUDOWA
Materiały:
Okablowanie:
Mocowanie kabla:
Ekranowanie:
Właściwości zgodne z:

obudowa metalowa, odlew cynkowy, niklowany
4 pary na złączu kablowym
moduł 4K7A (TERA®)

poliwęglan, odlew cynkowy, niklowany
4 pary, metoda punchdown
przy pomocy opaski
ekran 360 , całkowite pokrycie ekranem
klasa FA / kategoria 7A

- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- IEC 61076-3-110
- IEEE 802.3at (PoE+)

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE
Rezystancja:
Rezystancja izolacji:
Napięcie testowania:
Maks. natężenie prądu:

< 20 Ω
> 500 MΩ między stykami
>1000 VDC/VAC styk-styk
> 1500 VDC/VAC styk-ekran
1,25 A

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- IEEE 802.3at (PoE+)

PRZYKŁAD POŁĄCZENIA

RJ45

TERA

ARJ45
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Złącza i wkładki aplikacyjne
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SERIA MULTIMEDIA LINE

Wkładka kategorii 7A STP 1xARJ45

Wkładka kategorii 6A STP 1xRJ45

(wg ISO/IEC), 10GbE, ready for 40GbE, 568 A

(wg ISO/IEC), 10GbE, 568 A/B
Symbol: LKD9A9020100000

Symbol: LKD9A9020200000

OPIS

OPIS

Wkładka służy do transmisji analogowej i cyfrowej danych, głosu i obrazu.
Wydajność kat. 7A do 1000 MHz.

Wkładka służy do transmisji analogowej i cyfrowej danych, głosu i obrazu.
Wydajność kat. 6A do 500 MHz.

BUDOWA

BUDOWA

Materiał:
Okablowanie:
Interfejs:

obudowa metalowa, odlew cynkowy, niklowany
4 pary na złączu kablowym
moduł 8C7A (ARJ45)

Materiał:
Okablowanie:
Interfejs:

obudowa metalowa, odlew cynkowy, niklowany
4 pary na złączu kablowym
moduł RJ45

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- IEC 61076-3-110
- IEEE 802.3at (PoE+)

- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- IEC 61076-3-110
- IEEE 802.3at (PoE+)

Narzędzie montażowe
do systemu MULTIMEDIA Line
Symbol: LKD9A9040070000

ZASTOSOWANIE
Narzędzie montażowe służy do łatwej terminacji złącz i wkładek serii
Multimedia Line.
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Panele krosowe / Gniazda abonenckie

Panel krosowy 24 porty, niewyposażony

Adapter 45x45 mm

indywidualnie obsadzany, 1U, 19", szary

1 porty pod wkładki Connect100, kolor biały
Symbol: LKD9A9011010000

Symbol: LKD9A90220[k]0000

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory 1 szary, 2 czarny

OPIS

OBUDOWA

Patch panel może być wyposażony w 24 moduły Multimedia Line Connect100.

Korpus:
Kolor:
Etykieta:

BUDOWA
Obudowa:
Kolor:
Oznaczenie:
Uchwyt:
Mocowanie kabla:
Prowadnica kabla:
Struktura:

blacha stalowa
szary lub czarny
w postaci pól numerowanych od 1 do 24
moduły: 4K7A / 8C7A / RJ45 (AWG 24-23)
za pomocą uchwytów
na całej szerokości panela
24 porty

plastik
biały (RAL 9010)
pole do etykietowania

WYMIARY MONTAŻOWE
† Wymiary:
† Kąt nachylenia:

45 x 45 mm
28o

WYMIARY
† Szerokość: 19"
† Wysokość: 1U
† Głębokość: 100 mm (głębokość zabudowy)

Adapter 45x45 mm
2 porty pod wkładki Connect100, kolor biały
Symbol: LKD9A9011000000

OBUDOWA
Korpus:
Kolor:
Etykieta:

plastik
biały (RAL 9010)
pole do etykietowania

WYMIARY MONTAŻOWE
† Wymiary:
† Kąt nachylenia:
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45 x 45 mm
28

Gniazda abonenckie

44

Adapter do ramki typu DIN

Adapter do ramki typu DIN

na 1 wkładkę Connect100, 50x50 mm

na 2 wkładki Connect100, 50x50 mm
Symbol: LKD9A4601070000

SERIA MULTIMEDIA LINE

Symbol: LKD9A4601080000

OPIS

OPIS

Adapter w standardzie 50x50 mm do montażu modułów Multimedia Line
Connect100, przeznaczony do instalacji w ramkach.

Adapter w standardzie 50x50 mm do montażu modułów Multimedia Line
Connect100, przeznaczony do instalacji w ramkach.

OBUDOWA

OBUDOWA

Korpus:
Kolor:
Etykieta:

Korpus:
Kolor:
Etykieta:

metalowy, odlew cynkowy, niklowany
biały (RAL 9010)
pole do etykietowania

metalowy, odlew cynkowy, niklowany
biały (RAL 9010)
pole do etykietowania

WYMIARY MONTAŻOWE

WYMIARY MONTAŻOWE

† Szerokość:
† Wysokość:
† Kąt nachylenia:

† Szerokość:
† Wysokość:
† Kąt nachylenia:

50 mm
50 mm
30

50 mm
50 mm
30

Adapter do ramki typu DIN
na 3 wkładki Connect100, 50x50 mm
Symbol: LKD9A4601090000

OPIS
Adapter w standardzie 50x50 mm do montażu modułów Multimedia Line
Connect100, przeznaczony do instalacji w ramkach.

OBUDOWA
Korpus:
Kolor:
Etykieta:

metalowy, odlew cynkowy, niklowany
biały (RAL 9010)
pole do etykietowania

WYMIARY MONTAŻOWE
† Szerokość:
† Wysokość:
† Kąt nachylenia:

50 mm
50 mm
30
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SERIA MULTIMEDIA LINE

Gniazda abonenckie

Ramka i puszka pojedyncza

Ramka pojedyncza do adaptera

typu DIN 80x80/40mm

typu DIN 50x50mm
Symbol: LKD9A4600860000

Symbol: LKD9A4100020000

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Komplet składający się z puszki natynkowej 40mm i ramki do montażu adapterów
w standardzie DIN 50x50 mm

Ramka do montażu podtynkowego przeznaczona do wszystkich adapterów typu
DIN 50x50 mm systemu Multimedia Line Connect100.

Ramka podwójna do adaptera

Ramka dystansująca do puszek natynkowych DIN

typu DIN 50x50mm

zwiększająca ich głębokość o dodatkowe 10mm
Symbol: LKD9A4100040000

Symbol: LKD9A4600890000

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Ramka do montażu podtynkowego przeznaczona do wszystkich adapterów typu
DIN 50x50 mm systemu Multimedia Line Connect100.

Służy zwiększania głębokości puszek natynkowych systemu Multimedia Line
Connect100 o dodatkowe 10 mm ułatwiając prawidłową instalację kabla.

Kabel krosowy TERA - RJ45

Kabel krosowy TERA/2 - RJ45

S/FTP, FRNC, szary, 1-5m, 10GbE

S/FTP, FRNC, szary, 1-5m, 10/100 Ethernet
Symbol: LKD9A0400[dd]0000

Symbol: LKD9A04000[d]0000

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 39 - 1m, 40 - 2m, 41 - 3m, 42 - 5m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 0 - 1m, 1 - 2m, 2 - 3m, 3 - 5m

OPIS

OPIS

Kable krosowe i kable przyłączeniowe wyposażone we wtyki TERA i RJ45.
Dostępne w różnych długościach.

Kable krosowe i kable przyłączeniowe wyposażone są wtyki TERA/2 i RJ45.
Dostępne w różnych długościach.

45
Hurtowa platforma zakupowa B2B na www.alantec.pl

Kable krosowe multimedialne
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SERIA MULTIMEDIA LINE

Kabel krosowy TERA/2 - RJ45

Kabel krosowy TERA/2 - TERA/2

S/FTP, FRNC, szary, 1-5m, ISDN

S/FTP, FRNC, szary, 1-5m
Symbol: LKD9A04001[d]0000

Symbol: LKD9A04002[d]0000

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 2 - 1m, 3 - 2m, 4 - 3m, 5 - 5m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 6 - 1m, 7 - 2m, 8 - 3m, 9 - 5m

OPIS
Kable krosowe i kable przyłączeniowe wyposażone są wtyki TERA/2 i RJ45.
Dostępne w różnych długościach.

Kable krosowe i kable przyłączeniowe wyposażone obustronnie we wtyki TERA/2.
Dostępne w różnych długościach.

Kabel krosowy TERA - TERA

Kabel krosowy TERA/4 - RJ11

S/FTP, FRNC, szary, 1-5m

szary, 1-5m, telefoniczny A/B
Symbol: LKD9A04003[d]0000

Symbol: LKD9A0400[dd]0000

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 2 - 1m, 3 - 2m, 4 - 3m, 5 - 5m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 17 - 1m, 18 - 2m, 19 - 3m, 45 - 5m

OPIS

OPIS

Kable krosowe i kable przyłączeniowe wyposażone obustronnie we wtyki TERA.
Dostępne w różnych długościach.

Kable krosowe i kable przyłączeniowe wyposażone we wtyki TERA/4 i RJ11.
Dostępne w różnych długościach.

Kabel krosowy TERA/4 - RJ45
szary, 1-5m, telefoniczny A/B
Symbol: LKD9A04002[d]0000

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 2 - 1m, 3 - 2m, 4 - 3m, 5 - 5m

OPIS
Kable krosowe i kable przyłączeniowe wyposażone we wtyki TERA/4 i RJ45.
Dostępne w różnych długościach.
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Kable krosowe multimedialne / Kable krosowe z podświetleniem LED

KABLE KROSOWE WIZYJNE

Kabel krosowy LED RJ45 - RJ45, kat. 6A

Kable krosowe, wizyjne typu TERA/4 z balunem zapewniają optymalne rozwiązanie
dla transmisji sygnałów telewizji kablowej z wykorzystaniem systemów
okablowania strukturalnego działającego w oparciu o skrętkowe kable
symetryczne.
Baluny TERA przekształcają asymetryczne sygnały wizyjne przeznaczonych dla
okablowania koncentrycznego (75 Ohm) do impedancji symetrycznych sygnałów
(100 Ohm) wymaganych dla transmisji skrętką.
Kable krosowe TERA CATV obsługują pasmo 862 MHz i występują w konfiguracji
1 para złącza TERA na wtyk typu PAL (IEC 60169-2) lub typu F (IEC 60169-24).

ekranowany, z podświetleniem LED
Symbol: LKD9A0901[k][d]0000

Kabel krosowy TERA/4 - CATV F-Connector
S/FTP, LS0H, biały, 1m
Symbol: LKDT1VF01MB01L
* gdzie [k] to kolor, [d] to długość
dostępne kolory 0 szarym 1 niebieski, 2 czerwony, 3 żółty, 4 zielony
dostępne długości od 0,5 do 10 m

OPIS
Patchcord LED kategorii 6A S/FTP RJ45-RJ45 LSOH.
Wtyki A:RJ45 - B:RJ45, połączenie 1:1, 4P - 4 pary, ekranowany, kolor szary, LSOH,
sekwencja EIA/TIA 568 B, na kablu S/FTP flex 900 MHz LSOH.
Patchcordy klasy EA oferują system identyfikacji za pomocą święcącej diody LED.
„Inteligentne” patchcordy RJ45 LED spełniają wymagania najnowszych norm
(ISO/IEC 11801, EN 50173-x, IEC 60603-7-5), ułatwiają pracę administratorów
oraz podnoszą jakość połączeń krosowych.

ZASTOSOWANIE

Kabel krosowy TERA/4 - CATV PAL
S/FTP, LS0H, biały, 1m
Symbol: LKDT1VC01MB01L

Patchcordy RJ45 LED zaprojektowane zostały z myślą o zwiększeniu szybkości
i bezpieczeństwa „strategicznych” sieci telekomunikacyjnych. Wbudowana we wtyk
RJ45 dioda LED pozwala na szybką i łatwą identyfikację patchcordu przy użyciu
detektora. Przyłożony do wtyku RJ45 detektor uaktywnia modulowany lub ciągły
sygnał świetlny na obu końcach kabla umożliwiając identyfikację pojedynczego
patchcordu. Użycie patchcordów miedzianych z technologią LED pozwala na proste
i efektywne zarządzanie infrastrukturą kablową w biurach, przemyśle i centrach
danych (Data Center).

BUDOWA
†
†
†
†
†
†
†
†

Typ kabla:
Przewodnik:
Izolacja:
Indywidualny ekran:
Ogólny ekran:
Powłoka zewnętrzna:
Kolor powłoki:
Wtyk:

DOSTĘPNE KOLORY

Detektor do kabli krosowych
z podświetleniem LED
Symbol: LKD9A0901900000

OPIS
Służy do szybkiej i łatwej identyfikacji kabli krosowych typu LED.
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S/FTP flex 900 MHz
nieizolowany miedziany drut pleciony, AWG 27/7
komórkowy-PE, przekrój-Ø: max. 1,0 mm
poliestrowa taśma pokryta aluminium
oplot z miedzianej cynowanej siatki drucianej
LSFROH
szary RAL 7035
2xRJ45 ekranowany (EN 60603-7-5)
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SERIA TOOLLESS LINE

DZIECINNIE PROSTE

Toolless Line
ALANTEC Toolless Line kat. 5e, 6 i 6A to modularny system okablowania strukturalnego w wersji
UTP i STP. Moduły RJ45 systemu ALANTEC Toolless Line charakteryzują się znakomitymi parametrami
i łatwością instalacji bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Zapewnia to duży
komfort oraz skraca czas instalacji o 1/3 w stosunku do standardowych rozwiązań LSA. Moduły RJ45
kat. 6A STP i UTP występują w wersji zmniejszonej tzw. UltraSLIM co pozwala na zachowanie
odpowiednich promieni gięcia kabla instalacyjnego w puszkach natynkowych. Dodatkową cechą
systemu jest możliwość integracji medium światłowodowego w panelach i gniazdach za pomocą
adapterów LC i ST.

Rozwiązanie legitymuje się certyfikatem:

SYSTEMY MIEDZIANE
48
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SERIA TOOLLESS LINE

Moduły keystone ekranowane

GNIAZDA MODULARNE BEZNARZĘDZIOWE TYPU KEYSTONE
Beznarzędziowe, ekranowane i nieekranowane gniazda transmisyjne ALANTEC służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach
wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych zagrożonych (STP, FTP) lub niezagrożonych (UTP) oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.
Rozwiązanie takie pozwala na zmontowanie bez konieczności użycia specjalnych narzędzi złącz całego toru transmisyjnego. Cały proces instalacyjny jest szybki i komfortowy (wg
naszych doświadczeń zarobienie takich gniazd zajmuje 1/3 czasu standardowego wykonania opartego o system narzędziowy).

Gniazdo modularne RJ45 kat. 6A STP

Gniazdo modularne RJ45 kat. 6A STP

beznarzędziowe, ekranowane, typu keystone, UltraSLIM

beznarzędziowe, ekranowane, typu keystone
Symbol: MB006

Symbol: MB005

PoE

PoE

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe
itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
† Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie
żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
† Objęte 25 letnią gwarancją systemową.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe
itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
† Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie
żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
† Objęte 25 letnią gwarancją systemową.

Tory klasy EA / kategorii 6A przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
500 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 10 Gb/s.

Tory klasy EA / kategorii 6A przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
500 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 10 Gb/s.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY
22,02
18,93

8,99

23.60

9,88

16.10

12,16

9.90

8.20

SPECYFIKACJA
† Materiał korpusu:

Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodne
z EN 55022

† Gniazdo:

- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:
† Złącze:
- trwałość:
- materiał styków:
- przyjmuje przewody:
† Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu:
- rezystancja:
- rezystancja izolacji:

† Materiał korpusu:

Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodne
z EN 55022

† Gniazdo:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,25 μm złota na 2,5 μm niklu
> 100 g
15 kg

- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:

> 200 cykli
fosforobrąz
22-24 AWG
1,5 A
< 20 mΩ
> 500 mΩ

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- IEEE 802.3af
- ROHS 2002/95/WE

SPECYFIKACJA

SCHEMAT ZARABIANIA

- siła docisku styków:
- siła rozłączania:
† Złącze IDC:
- materiał noży:
- przyjmuje przewody:
- korpus:
† Płytka PCB:
- materiał:
† Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu:
- rezystancja izolacji:
- odporność napięciowa:
- rezystancja styków:
- rezystancja noży IDC:

> 750 cykli
fosforobrąz
50 μcalowa warstwa złota na
40 μcalowej warstwie niklu
100 g na styk
50N przez 60s
fosforobrąz ze 100 μcalowa warstwą cyny
22-24AWG
plastik odporny na ogień, zgodny z UL94V-0
laminat FR4 o grubości 1,6 mm
1,5 A
500 MΩ @ 100 Vdc
1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
20 mΩ
2,5 mΩ

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
† Zakres temperatur:

- składowania:
- pracy:

† Wilgotność:

-40 C ~ +70 C
-10 C ~ +60 C

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
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- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- IEEE 802.3af
- ROHS 2002/95/WE

- maksymalnie:

93%

Moduły keystone ekranowane
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Gniazdo modularne RJ45 kat. 6 STP

Gniazdo modularne RJ45 kat. 5e STP

beznarzędziowe, ekranowane, typu keystone

beznarzędziowe, ekranowane, typu keystone
Symbol: MB004

Symbol: MB002

PoE

PoE

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe
itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
† Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie
żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
† Objęte 25 letnią gwarancją systemową.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe
itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
† Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie
żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
† Objęte 25 letnią gwarancją systemową.

Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
250 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

Tory klasy D / kategorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
100 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

22,02
18,93

8,99

23.60

9,88

16.10

12,16

9.90

8.20

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA
† Materiał korpusu:

Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodne
z EN 55022

† Gniazdo:

- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:
† Złącze IDC:
- materiał noży:
- przyjmuje przewody:
- korpus:
† Płytka PCB:
- materiał:
† Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu:
- rezystancja izolacji:
- odporność napięciowa:
- rezystancja styków:
- rezystancja noży IDC:

> 750 cykli
fosforobrąz
50 μcalowa warstwa złota na
40 μcalowej warstwie niklu
100 g na styk
50N przez 60s

1,5 A
500 MΩ @ 100 Vdc
1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
20 mΩ
2,5 mΩ

Gniazdo:
- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,25 μm złota na 2,5 μm niklu
> 100 g
15 kg

Złącze:
- trwałość:
- materiał styków:
- przyjmuje przewody:

> 200 cykli
fosforobrąz
22-24 AWG

- maksymalnie:

93%

Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodne
z EN 55022

Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu: 1,5 A
- rezystancja:
< 20 mΩ
- rezystancja izolacji:
> 500 mΩ

NORMY

† Wilgotność:

-40 C ~ +70 C
-10 C ~ +60 C

†

†

laminat FR4 o grubości 1,6 mm

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
- składowania:
- pracy:

Materiał korpusu:

†

fosforobrąz ze 100 μcalowa warstwą cyny
22-24AWG
plastik odporny na ogień, zgodny z UL94V-0

† Zakres temperatur:

†

SCHEMAT ZARABIANIA

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- IEEE 802.3af
- ROHS 2002/95/WE

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1

- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- IEEE 802.3af
- ROHS 2002/95/WE
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Moduły keystone nieekranowany

Gniazdo modularne RJ45 kat. 6A UTP

Gniazdo modularne RJ45 kat. 6 UTP

beznarzędziowe, nieekranowane, typu keystone

beznarzędziowe, nieekranowane, typu keystone
Symbol: MB007

Symbol: MB003

PoE

PoE

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe
itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
† Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie
żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
† Objęte 25 letnią gwarancją systemową.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe
itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
† Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie
żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
† Objęte 25 letnią gwarancją systemową.

Tory klasy EA / kategorii 6A przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
500 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 10 Gb/s.

Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
250 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

15.6

14.6

21.9

16

19.2

34.3

14.6

16.6

16

19.2

34.3

8.1

8.1

9.75

9.75

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

† Materiał korpusu:

† Materiał korpusu:
† Gniazdo:

Polikarbon spełniający wymogi UL 94 V - 0.

- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:
† Złącze IDC:
- materiał noży:
- przyjmuje przewody:
- korpus:
† Płytka PCB:
- materiał:
† Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu:
- rezystancja izolacji:
- odporność napięciowa:
- rezystancja styków:
- rezystancja noży IDC:

> 750 cykli
fosforobrąz
50 μcalowa warstwa złota
100 g na styk
50N przez 60s

Polikarbon wzmocniony elementami stalowymi,
spełniający wymogi UL 94 V – 0. Część tylna
zbudowana jako niklowany odlew cynkowy.

† Gniazdo:

- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:
† Złącze IDC:
- materiał noży:
- przyjmuje przewody:
- korpus:
† Płytka PCB:
- materiał:
† Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu:
- rezystancja izolacji:
- odporność napięciowa:
- rezystancja styków:
- rezystancja noży IDC:

> 750 cykli
fosforobrąz
50 μcalowa warstwa złota
100 g na styk
50N przez 60s
fosforobrąz ze 100 μcalowa warstwą cyny
22-24AWG
plastik odporny na ogień, zgodny z UL94V-0
laminat FR4 o grubości 1,6 mm
1,5 A
500 MΩ @ 100 Vdc
1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
20 mΩ
2,5 mΩ

- składowania:
- pracy:

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1

- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- IEEE 802.3af
- ROHS 2002/95/WE

1,5 A
500 MΩ @ 100 Vdc
1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
20 mΩ
2,5 mΩ

† Zakres temperatur:

- składowania:
- pracy:

† Wilgotność:

-40 C ~ +70 C
-10 C ~ +60 C

laminat FR4 o grubości 1,6 mm

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
† Zakres temperatur:

fosforobrąz ze 100 μcalowa warstwą cyny
22-24AWG
plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V - 0

- maksymalnie:

† Wilgotność:

-40 C ~ +70 C
-10 C ~ +60 C

93%

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
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- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- IEEE 802.3af
- ROHS 2002/95/WE

- maksymalnie:

93%

Moduły keystone nieekranowane / Elementy zabudowy gniazd abonenckich
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SERIA TOOLLESS LINE

Gniazdo modularne RJ45 kat. 5e UTP

ADAPTERY GNIAZDOWE

beznarzędziowe, nieekranowane, typu keystone

Umożliwiają montaż modułów keystone zarówno miedzianych jak i światłowodowych w gniazdach abonenckich podtynkowych, natynkowych i puszkach
podłogowych.

Symbol: MB001
PoE

Adapter prosty 22,5x45 mm z przesłoną
dla 1 modułu keystone
Symbol: OS002

ZASTOSOWANIE
Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe
itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
† Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie
żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
† Objęte 25 letnią gwarancją systemową.
Tory klasy D / kategorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
100 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1 Gb/s.

Adapter prosty 45x45 mm z przesłoną
dla 1 modułu keystone

RYSUNEK TECHNICZNY

Symbol: OS003

SPECYFIKACJA

†

Materiał korpusu:

†

Gniazdo:
- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,25 μm złota na 2,5 μm niklu
> 100 g
15 kg

Złącze:
- trwałość:
- materiał styków:
- przyjmuje przewody:

> 200 cykli
fosforobrąz
22-24 AWG

†

†

Termoplastyczne tworzywo ABS zgodne z normą
UL94V-O w kolorze białym

Adapter kątowy 45x45 mm, podwójny

Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu: 1,5 A
- rezystancja:
< 20 mΩ
- rezystancja izolacji:
> 500 mΩ

dla 2 modułów keystone
Symbol: OS013

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- IEEE 802.3af
- ROHS 2002/95/WE

SCHEMAT ZARABIANIA
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SERIA TOOLLESS LINE

Kable krosowe ekranowane

KABLE KROSOWE
Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz do połączeń abonenckich.

Kabel krosowy kat. 6A S/FTP (PIMF)

Kabel krosowy kat. 6 F/UTP

RJ45-RJ45, LS0H, długość od 0.5 do 10m, kolor szary

RJ45-RJ45, LS0H, długość od 0.5 do 10m, kolor szary

Symbol: KKS6ASZA[d]

Symbol: KKS6SZA[d]

* gdzie [d] to długość
dostępne długości od 0,5 do 10 m

* gdzie [d] to długośc
dostępne długości od 0,5 do 10 m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:
Ekran:

Ekran:

Powłoka:
Kolor:

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot
siatkowy
pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod
ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego
o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia (LSOH)
jasnoszary

Powłoka:
Kolor:

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową, separator parowy
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia (LSOH)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

4 x ø zew.
80 N
-20°C do + 60°C
0°C do + 50°C

PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

NORMY
NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

53
Hurtowa platforma zakupowa B2B na www.alantec.pl

4 x ø zew.
80 N
-20°C do + 60°C
0°C do + 50°C

PRZEKRÓJ KABLA

Kable krosowe ekranowane i nieekranowane
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SERIA TOOLLESS LINE

Kabel krosowy kat. 5e F/UTP

Kabel krosowy kat. 6A U/UTP

RJ45-RJ45, PVC, długość od 0.5 do 10m, kolor szary

RJ45-RJ45, LS0H, długość od 0.5 do 10m, kolor szary
Symbol: KKF5SZA[d]

Symbol: KKU6ASZA[d]

* gdzie [d] to długośc
dostępne długości od 0,5 do 10 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości od 0,5 do 10 m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:
Ekran:

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

Powłoka:
Kolor:

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

4 x ø zew.
80 N
-20°C do + 60°C
0°C do + 50°C

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

PRZEKRÓJ KABLA

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone, separator parowy
brak
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia (LSOH)
jasnoszary

4 x ø zew.
80 N
-20°C do + 60°C
0°C do + 50°C

PRZEKRÓJ KABLA
NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016
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SERIA TOOLLESS LINE

Kable krosowe nieekranowane

Kabel krosowy kat. 6 U/UTP

Kabel krosowy kat. 5e U/UTP

RJ45-RJ45, PVC, długość od 0.5 do 10m, kolor szary

RJ45-RJ45, PVC, długość od 0.5 do 10m, różne kolory
Symbol: KKU6SZA[d]

Symbol: KKU5[k][d]

* gdzie [d] to długość
dostępne długości od 0,5 do 10 m

* gdzie [k] to kolor, [d] to długość
dostępne kolory GW żółty, GN zielony, GR szary, BL niebieski, RT czerwony
dostępne długości od 0,5 do 10 m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone, separator parowy
brak
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

4 x ø zew.
80 N

PRZEKRÓJ KABLA
-20°C do + 60°C
0°C do + 50°C

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone
brak
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
szary, czarny, żółty, zielony, niebieski, czerwony

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

NORMY

NORMY

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

DOSTĘPNE KOLORY
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4 x ø zew.
80 N

PRZEKRÓJ KABLA
-20°C do + 60°C
0°C do + 50°C

56

SERIA DUAL CONNECT LINE

Dual Connect Line
Dual Connect Line kat. 5e i 6 jest prostym i przyjaznym w instalacji systemem występującym w wersji
UTP i STP. Rozwiązanie tworzą kompletne panele krosowe i gniazda, moduły RJ45, które można
terminować za pomocą noża LSA i 110 oraz panele z NAVI LED z funkcją identyfikacji łącza
oraz sygnalizacji diodowej połączenia ze sprzętem aktywnym. Sygnalizacja zrealizowana jest w sposób
2-stanowy: dioda nad portem panela świecąca lub migająca na zielono informuje o połączeniu między
gniazdem abonenckim a panelem, dioda świecąca lub migająca na czerwono informuje o wpięciu
danego portu do sprzętu aktywnego. Dodatkową cechą systemu jest obecność w ofercie paneli
o wysokim stopniu upakowania portów RJ45: 0,5U 24xRJ45 oraz 1U 48xRJ45.

SYSTEMY MIEDZIANE
56
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SERIA DUAL CONNECT LINE

Moduły keyston ekranowane i nieekranowane

GNIAZDA MODULARNE TYPU KEYSTONE
Budowa zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych klasy D, E zagrożonych
(STP, FTP) lub niezagrożonych (UTP) oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

Gniazdo modularne RJ45 kat. 5e STP

Gniazdo modularne RJ45 kat. 6 i 5e UTP

narzędziowe, ekranowane, typu keystone, LSA

narzędziowe, nieekranowane, typu keystone, LSA
Symbol: MK0[k]

Symbol: MK013
PoE

PoE

* gdzie [k] to kategoria
dostępne kategorie 14 kat. 6, 12 kat. 5e

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe
itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
† Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie
żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
† Objęte 25 letnią gwarancją systemową.

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe
itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli 22-24 AWG w sekwencjach 568A/B
† Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej prowadnicy na umocowanie
żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi.
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.
† Objęte 25 letnią gwarancją systemową.

Tory klasy D / kategorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
100 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1 Gb/s.

Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
250 MHz, 5e do 100 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

SPECYFIKACJA
† Materiał korpusu:

Termoplastyczne tworzywo ABS zgodne z normą
UL94V-O w kolorze białym, ekran z brązu pokryty
niklem

SPECYFIKACJA
† Materiał korpusu:

† Gniazdo:

- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:
† Złącze:
- trwałość:
- materiał styków:
- przyjmuje przewody:
† Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu:
- rezystancja:
- rezystancja izolacji:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,25 μm złota na 2,5 μm niklu
> 100 g
15 kg
> 200 cykli
fosforobrąz
22-24 AWG
1,5 A
< 20 mΩ
> 500 mΩ

† Gniazdo:

- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:
† Złącze:
- trwałość:
- materiał styków:
- przyjmuje przewody:
† Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu:
- rezystancja:
- rezystancja izolacji:

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- IEEE 802.3af
- ROHS 2002/95/WE

Termoplastyczne tworzywo ABS zgodne z normą
UL94V-O w kolorze białym

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- IEEE 802.3af
- ROHS 2002/95/WE
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> 750 cykli
fosforobrąz
1,25 μm złota na 2,5 μm niklu
> 100 g
15 kg
> 200 cykli
fosforobrąz
22-24 AWG
1,5 A
< 20 mΩ
> 500 mΩ

Panele krosowe kompletne z sygnalizacją LED
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SERIA DUAL CONNECT LINE

PANELE KROSOWE NAVI LED
Ekranowane panele krosowe kategorii 6 i 5e wykonane w innowacyjnej technologii Navi LED, dodatkowo z funkcją testu łącza i identyfikacji kabli w jednym. Rozwiązanie takie
umożliwia sprawdzanie jakości połączenia pomiędzy urządzeniem aktywnym, a panelem krosowym, jak i poprawność połączenia w całym torze oszczędzając czas i środki. Pod
względem budowy panele nie odbiegają od standardowych wykonań stosowanych dotychczas. Ekran pozwala na stosowanie w sieciach narażonych (STP, FTP) na oddziaływanie
zakłóceń elektromagnetycznych.

Panel krosowy NAVI LED kat. 6 STP

Panel krosowy NAVI LED kat. 6 UTP

ekranowany, 24 porty, 19", 1U, LSA

nieekranowany, 24 porty, 19", 1U, LSA
Symbol: PKL002

Symbol: PKL001

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

† Numerowane 24 porty RJ45, puste pola opisowe pozwalają na indywidualne

† Numerowane 24 porty RJ45, puste pola opisowe pozwalają na indywidualne

†
†
†
†

oznaczenia portów.
W panelach STP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce
drukowanej.
Uniwersalne złącze oznaczone szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA
z sekwencją 568A/B
Panel wyposażony w półkę montażową w skład zestawu wchodzą elementy
mocujące oraz opaski kablowe.
Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

oznaczenia portów.
† W panelach UTP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce

drukowanej.
† Uniwersalne złącze oznaczone szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA

z sekwencją 568A/B.
† Panel wyposażony w półkę montażową w skład zestawu wchodzą elementy

mocujące oraz opaski kablowe.
† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

Cat. 6
Cat. 6

Transmiter sygnału do paneli NAVI LED

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał gniazd i złącz:
† Materiał obudowy:

wyposażenie dodatkowe

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny

Symbol: PKLT

† Gniazdo:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

NORMY
- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE

Czerwona dioda:
Poprawne połączenie z urządzeniem aktywnym

Zielona dioda:
Poprawne połączenie z urządzeniem pasywnym

Dioda się nie świeci:
Brak połączenia pomiędzy panelem a gniazdem
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SERIA DUAL CONNECT LINE

Panele krosowe ekranowane kompletne

PANELE KROSOWE
Podstawowy element ekranowanego systemu klasy E i D zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych,
zagrożonych (STP, FTP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych.

Panel krosowy kat. 6A STP

Panel krosowy kat. 6 STP

ekranowany, 24 porty, 19", 1U, LSA

ekranowany, 24 porty, 19", 1U, LSA
Symbol: PK040

Symbol: PK010

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

† Numerowane 24 porty RJ45 z polami opisowymi.
† W panelach STP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce

† Numerowane 24 porty RJ45 z polami opisowymi.
† W panelach STP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce

drukowanej.

drukowanej.

† Uniwersalne złącze oznaczone szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA

z sekwencją 568A/B.

† Uniwersalne złącze oznaczone szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA

z sekwencją 568A/B.

† Panel wyposażony w półkę montażową w skład zestawu wchodzą elementy

mocujące oraz opaski kablowe.

† Panel wyposażony w półkę montażową w skład zestawu wchodzą elementy

mocujące oraz opaski kablowe.

† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

Tory klasy EA / kategorii 6A przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do
500 MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 10Gb/s.

Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

Cat. 6

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

† Materiał gniazd i złącz:

† Materiał gniazd i złącz:

† Materiał obudowy:

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny

† Gniazdo:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

† Gniazdo:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

† Materiał obudowy:

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Złącze szczelinowe LSA:

> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

NORMY

NORMY

- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE

- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE
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> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

Panele krosowe ekranowane kompletne
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SERIA DUAL CONNECT LINE

PANELE KROSOWE OPTIMUM
Podstawowy element ekranowanego systemu klasy E i D zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych,
narażonych (STP, FTP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. Poprzez zmniejszenie wysokości pozwana na zoptymalizowanie zabudowy szaf teleinformatycznych.

Panel krosowy kat. 6 STP OPTIMUM

Panel krosowy kat. 5e STP

ekranowany, 24 porty, 19", 0.5U, LSA

ekranowany, 24 porty, 19", 1U, LSA
Symbol: PK028

Symbol: PK006

22 mm

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

† Numerowane 24 porty RJ45.
† W panelach STP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce

† Numerowane 24 porty RJ45 z polami opisowymi.
† W panelach STP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce

drukowanej.

drukowanej.

† Uniwersalne złącze oznaczone szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA

z sekwencją 568A/B.

† Uniwersalne złącze oznaczone szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA

z sekwencją 568A/B.

† Panel wyposażony w półkę montażową w skład zestawu wchodzą elementy

mocujące oraz opaski kablowe.

† Panel wyposażony w półkę montażową w skład zestawu wchodzą elementy

mocujące oraz opaski kablowe.

† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

Tory klasy D / kategorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

Cat. 5e

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał gniazd i złącz:
† Materiał obudowy:

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał gniazd i złącz:
† Materiał obudowy:

† Gniazdo:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Gniazdo:

> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny
> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0
> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

NORMY
- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE

NORMY
- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE
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SERIA DUAL CONNECT LINE

Panele krosowe nieekranowane kompletne

PANELE KROSOWE OPTIMUM
Podstawowy element ekranowanego systemu klasy E i D zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych,
nienarażonych (UTP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. Poprzez zmniejszenie wysokości pozwana na zoptymalizowanie zabudowy szaf teleinformatycznych.

Panel krosowy kat. 6 UTP OPTIMUM

Panel krosowy kat. 6 UTP OPTIMUM

nieekranowany, 24 porty, 19", 0.5U, LSA

nieekranowany, 48 portów, 19", 1U, LSA
Symbol: PK029

Symbol: PK030

22 mm

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

† Numerowane 24 porty RJ45.
† W panelach UTP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce

† Numerowane 24 porty RJ45.
† W panelach UTP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce

drukowanej.

drukowanej.

† Uniwersalne złącze oznaczone szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA

z sekwencją 568A/B.

† Uniwersalne złącze oznaczone szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA

z sekwencją 568A/B.

† Panel wyposażony w półkę montażową w skład zestawu wchodzą elementy

mocujące oraz opaski kablowe.

† Panel wyposażony w półkę montażową w skład zestawu wchodzą elementy

mocujące oraz opaski kablowe.

† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał gniazd i złącz:
† Materiał obudowy:

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał gniazd i złącz:
† Materiał obudowy:

† Gniazdo:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Gniazdo:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

NORMY
- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny

NORMY
- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE
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> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

Panele krosowe nieekranowane kompletne
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SERIA DUAL CONNECT LINE

PANELE KROSOWE
Podstawowy element nieekranowanego systemu klasy E i D zaprojektowany do wykonywania głównych i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych,
nienarażonych (UTP) na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych.

Panel krosowy kat. 6 UTP

Panel krosowy kat. 5e UTP

nieekranowany, 24 porty, 19", 1U, LSA

nieekranowany, 24 porty, 19", 1U, IDC 110 / LSA
Symbol: PK043

Symbol: PK00[r]

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 4 IDC 110, 3 LSA

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

† Numerowane 24 porty RJ45 z polami opisowymi.
† W panelach UTP układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce

†
†
†
†

drukowanej.
† Uniwersalne złącze oznaczone szczelinowe, kompatybilne ze złączami LSA

24 porty RJ45, oznaczenia portów w postaci wymiennych wkładek opisowych
Układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce drukowanej.
Złącze szczelinowe LSA / IDC z sekwencją 568A/B.
W skład zestawu wchodzą elementy mocujące oraz opaski kablowe.

z sekwencją 568A/B.
† Panel wyposażony w dołączaną półkę montażową w skład zestawu wchodzą

elementy mocujące oraz opaski kablowe.
† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.
Tory klasy E / kategorii 6 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 250
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

Tory klasy D / kategorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY
01

02

03

04
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22
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24

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał gniazd i złącz:
† Materiał obudowy:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał gniazd i złącz:
† Materiał obudowy:

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O kolor czarny
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor szary

† Gniazdo:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

NORMY
- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE

> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny

† Gniazdo:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

NORMY
- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE
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Panele krosowe nieekranowane kompletne

Panel krosowy kat. 5e UTP z półką montażową

Panel krosowy kat. 5e UTP

nieekranowany, 24 porty, 19", 1U, LSA

nieekranowany, 12 portów, 10", 1U, LSA
Symbol: PK014

Symbol: PK013

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

† 24 porty RJ45, oznaczenia portów w postaci wymiennych wkładek opisowych
† Układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce drukowanej.
† Uniwersalne złącza szczelinowe, kompatybilne z narzędziem LSA

† 12 portów RJ45, oznaczenia portów w postaci numerowanych pól oraz

z sekwencją 568A/B.
† W skład zestawu wchodzą elementy mocujące oraz opaski kablowe.
† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

Tory klasy D / kategorii 5e przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 100
MHz (wg norm), z przepływnością binarną do 1Gb/s.

wkładek opisowych.
† Układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce drukowanej.
† Uniwersalne złącza szczelinowe, kompatybilne z narzędziem LSA

z sekwencją 568A/B.
† W skład zestawu wchodzą elementy mocujące oraz opaski kablowe.
† Objęty pełną gwarancją systemową 25 lat.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał gniazd i złącz:
† Materiał obudowy:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał gniazd i złącz:
† Materiał obudowy:

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny

† Gniazdo:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

NORMY

> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm, powłoka lakiernicza:
farba proszkowa, kolor czarny

† Gniazdo:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne
tworzywo, ABS,
zgodne z normą UL94V-0

† Złącze szczelinowe LSA:

- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

NORMY
- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE

- ISO 11801
- EN 50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE
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> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

Panele krosowe modularne niewyposażone
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PANELE KROSOWE MODULARNE
Puste panele modularne mają zastosowanie w tworzeniu rozwiązań opartych na systemie modułów RJ45 typu keystone. Przystosowane do wypełniania każdym rodzajem
modułów ALANTEC przedstawionych w tym katalogu. Pozwalają na skonstruowanie panela krosowego ekranowanego i nieekranowanego wszystkich kategorii. Polecamy
szczególnie dla rozwiązań beznarzędziowych.

Panel krosowy, modularny, 48 portów

Panel krosowy, modularny, 24 porty

19", 1.5U, z podporą, niewyposażony

19", 1U, z podporą, niewyposażony
Symbol: PK042

Symbol: PK020

Panel krosowy, modularny, 12 portów

Panel krosowy, modularny, 8 portów

10", 1U, niewyposażony

10", 1U, z podporą, niewyposażony
Symbol: PK038

Symbol: PK035

Zaślepka otworu keystone
kolor czarny
Symbol: MKA-Z-C

ZASTOSOWANIE
Zaślepka typu keystone do wypełniania pustych otworów w panelach modularnych.
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Gniazda abonenckie / Elementy zabudowy gniazd abonenckich

GNIAZDA NATYNKOWE
Ekranowane gniazda naścienne pozwalają na prosty i szybki montaż do ściany lub biurka. Wyposażone w gniazda RJ45 oraz uniwersalne złącza szczelinowe kompatybilne
z narzędziem LSA. Przyłącznanie kabli w sekwencjach 568A/B. Dostępne są w wersji pojedynczej. Nieobjęte gwarancją systemową.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał korpusu:
† Gniazdo:

- wersja STP:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:

Termoplastyczne tworzywo w kolorze białym

† Złącze:

ekran z brązu pokrytego warstwą niklu
fosforobrąz
1,25 μm złota na 2,5 μm niklu
> 100 g
15 kg

- materiał styków:
- przyjmuje przewody:
† Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu:
- rezystancja:
- rezystancja izolacji:

fosforobrąz
22-24 AWG
1,5 A
< 20 mΩ
> 500 mΩ

Gniazdo STP 1xRJ45 kat. 5e

Gniazdo STP 2xRJ45 kat. 5e

ekranowane, natynkowe, 1 port, LSA

ekranowane, natynkowe, 2 porty, LSA
Symbol: GN005

Symbol: GN004

Gniazdo UTP 1xRJ45 kat. 6 i 5e

Gniazdo UTP 2xRJ45 kat. 6 i 5e

nieekranowane, natynkowe, 1 port, LSA

nieekranowane, natynkowe, 2 porty, LSA
Symbol: GN0[r]

Symbol: GN0[r]

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 01 kat. 5e, 10 kat. 6

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 02 kat. 5e, 11 kat. 6

ADAPTERY GNIAZDOWE
Umożliwia montaż modułów keystone zarówno miedzianych jak i światłowodowych w gniazdach abonenckich podtynkowych, natynkowych i puszkach podłogowych.

Adapter prosty 22,5x45 lub 45x45 mm

Adapter kątowy podwójny

1 modułu keystone, z przesłoną

z klapkami przeciwkurzowymi, dla 2 modułów keystone
Symbol: OS00[r]
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* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 2 22.5x45 mm, 3 45x45 mm
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Symbol: OS016

Kable krosowe ekranowane
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Kabel krosowy kat. 6 F/UTP

Kabel krosowy kat. 5e F/UTP

RJ45-RJ45, LS0H, długość od 0.5 do 10m, kolor szary

RJ45-RJ45, PVC, długość od 0.5 do 10m, kolor szary

Symbol: KKS6SZA[d]

Symbol: KKF5SZA[d]

* gdzie [d] to długość
dostępne długości od 0,5 do 10 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości od 0,5 do 10 m

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach
dystrybucyjnych oraz do połączeń abonenckich.

Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach
dystrybucyjnych oraz do połączeń abonenckich.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:
Ekran:

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:
Ekran:

Powłoka:
Kolor:

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową, separator parowy
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia (LSOH)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

Powłoka:
Kolor:

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone, owinięte folią poliestrową
folia poliestrowa pokryta warstwą aluminium ułożona warstwą
metalu do wewnątrz, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu
miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4mm
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
jasnoszary

PRZEKRÓJ KABLA

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

NORMY

NORMY

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

4 x ø zew.
80 N
-30°C do + 50°C
0°C do + 50°C

PRZEKRÓJ KABLA
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Kable krosowe nieekranowane

Kabel krosowy kat. 6 U/UTP

Kabel krosowy kat. 5e U/UTP

RJ45-RJ45, PVC, długość od 0.5 do 10m, kolor szary

RJ45-RJ45, PVC, długość od 0.5 do 10m, różne kolory
Symbol: KKU6SZA[d]

Symbol: KKU5[k][d]

* gdzie [d] to długość
dostępne długości od 0,5 do 10 m

* gdzie [k] to kolor, [d] to długość
dostępne kolory GW żółty, GN zielony, GR szary, BL niebieski, RT czerwony
dostępne długości od 0,5 do 10 m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

Żyły:
Izolacja:
Ośrodek:
Ekran:
Powłoka:
Kolor:

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone, separator parowy
brak
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
jasnoszary

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20 C
≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

Pętla oporu prądu stałego
Opór zmienny
Opór izolacyjny (500 V)
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opór pojemnościowy
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP)
Opóźnione rozprzestrzenianie się
Kąt opóźnienia
Tester instalacji prądu stałego, 1min. (Rdzeń)

≤ 95 Ω/km
≤ 2%
≥ 5000 MΩ *km
nom. 48 nF/km
≤ 1500 pF/km
69 %
Nominalnie ≤ 535 ns/100 m
Nominalnie ≤ 20 ns/100 m
1000 V

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

4 x ø zew.
80 N

PRZEKRÓJ KABLA
-20°C do + 60°C
0°C do + 50°C

wielodrutowe 4x2x26/7AWG
polietylenowa
4 pary skręcone
brak
poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC)
szary, czarny, żółty, zielony, niebieski, czerwony

Promień zgiecia
Max. siła ciągnienia
Zakres temperatur
- Podczas użycia
- Podczas instalacji

NORMY

NORMY

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801 2nd
- EN 50173 2nd
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
- EN 50575:2014+A1:2016

DOSTĘPNE KOLORY
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4 x ø zew.
80 N

PRZEKRÓJ KABLA
-20°C do + 60°C
0°C do + 50°C

68

SERIA DATA CENTER LINE

DATA CENTER Line
ALANTEC Data Center Line to idealne rozwiązanie do realizacji połączeń międzyszafowych
w serwerowniach i obiektach typu Data Center jak również jako łatwo rekonfigurowane
rozwiązanie okablowania szkieletowego. Linia podzielona jest na 3 podsystemy:
† podstawowy, miedziany, oparty o moduły keystone zapewniające wysoką gęstość
upakowania portów (24 sztuki na 0,5U) oraz, poprzez specjalną konstrukcję, odporność
na wibracje;
† kasetowy, miedziany i światłowodowy, oparty o ramę wysokości 3U i wsuwane moduły
kasetowe. System umożliwia użycie wszystkich modułów RJ45 keystone z oferty
ALANTEC (6 modułów na jedną kasetę) jak również kaset światłowodowych
przygotowanych do spawania (12 włókien na kasetę) z wykorzystaniem złącz typu LC
Duplex, SC Simplex i Duplex kategorii OS2, OM2, OM3 i Om4;
† kasetowy typu H.D.S. (High Density System) miedziany i światłowodowy umożliwiający
zabudowę 6 kaset w ułożeniu poziomym w wysokości 1U lub 14 kaset w ułożeniu
pionowym w wysokości 1,5U. Rozwiązanie miedziane opiera się o prefabrykowany kable
połączeniowe obsługujące protokół 10 Gigabit Ethernet i 6 portowe kasety z systemem
identyfikacji świetlanej połączenia. Rozwiązanie światłowodowe dostępne jest w wersji
opartej o prefabrykowane kable połączeniowe obsługujące protokół 10/40 Gigabit
Ethernet i 6-portowe kasety LC Duplex H.D.S. z systemem identyfikacji świetlanej
połączenia w określonych kategoriach włókien wielomodowych OM3 i OM4 lub jednomodowych OS2. Druga opcja systemu światłowodowego to wersja wykorzystująca
złącze MPO i 12-włóknowe kable połączeniowe typu MTP-MTP. System MPO/MTP
nie realizuje opcji świetlnej identyfikacji połączenia.

SYSTEMY MIEDZIANE I ŚWIATŁOWODOWE
68
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Systemy zarządzania warstwą fizyczną i monitoring parametrów środowiskowych

Systemy zarządzania warstwą ﬁzyczną i monitoring parametrów środowiskowych
milowe kroki do optymalnej infrastruktury IT
Systemy zautomatyzowanego zarządzania infrastrukturą AIM (Automated Infrastructure Management) to rozwiązanie udostępniające funkcje
ilustrowania, zarządzania, analizy i planowania okablowania szafach dystrybucyjnych, serwerowniach a także w całych obiektach, nawet tak dużych jak
DATA CENTER.
Systemy te poprawiają efektywność operacyjną i ułatwiają bieżące zarządzanie infrastrukturą pasywną. Automatycznie wykrywają wetknięcia i wypięcia
kabla krosowego, a także dokumentują infrastrukturę okablowania, podobnie jak podłączone urządzenia. Umożliwia to bieżące, płynne zarządzanie oraz
wymianę danych z systemami zewnętrznymi taki jak: Data Center Infrastructure Management (DCIM), Building Management (BMS), zarządzanie
usługami IT (ITSM), Asset Lifecycle, systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i innymi pla ormami.

Rozwiązanie AIM - ALANTEC

Stan normatywny

Rozwiązanie AIM marki Alantec bazuje na technologii

Systemy AIM i procesy monitoringu i zarządzania, którym służą są opisane w normach
IS0/IEC i EN:

RFID (Radio-frequency iden ﬁca on)
†

która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych
oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego
etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyﬁkacji obiektu.
Technologia umożliwia odczyt i zapis układu RFID.

†
†

PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 - Technika informatyczna
- Zarządzanie usługami - Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami;
Seria norm PN-EN 50600-x-y Technika informatyczna
- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych;
PN-ISO/IEC 27000:2014-11 Technika informatyczna
- Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

System składa się z następujących komponentów:
1. Kable krosowe zapewniające: identyﬁkację każdej sztuki za pomocą chipu RFID, przechowywanie danych takich jak: typ, długość, kolor, wartości
pomiarowe, itp.

2. Inteligentne panele krosowe w wersji miedzianej i światłowodowej wyposażone w sensory (czytniki RFID) umożliwiające: monitoring pozycji kabla
krosowego, odczyt danych przypisanych do danego kabla oraz ułatwianie prace serwisowe za pomocą diod i wyświetlaczy.

+
Skaner RFID

=

AIM System

Keystone

SC simplex / LC duplex
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3. Analizator RCU (kontroler szafy) połączony ze wszystkimi listwami czujników panelowych za pośrednictwem systemu kabli typu Daisy-Chain. Odczytuje
dane z listew i dostarcza do serwera aktualnych danych o wszelkich stanach połączeń. RCU przygotowany jest jako otwarty interface dla ﬁrm
specjalizujących się w oprogramowaniu do zarządzania.

4. Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji AT+C
System Alantec do zarządzania i wizualizacji używa oprogramowania AT+C VisiRack. Jednak nie jest to jedyna pla orma, która może obsłużyć system RFID.
Oferowany przez nas RCU (kontroler szfy) może współdziałać z so ware'em ﬁrm FNT So ware, Zetema czy PatchManager.
Podstawowe funkcje oprogramowania

Wykrywanie zmiany: każde zmiana,
usunięcie lub dodanie połączenia
jest wykrywane i sygnalizowane na
kontrolerze RCU, a także w aplikacji
V i s iRa c k . Zm i a ny m o g ą m i e ć
sygnatury nieupoważnionych bądź
autoryzowanych.

Rejestracja: wszystkie działania są w czasie
rzeczywistym rejestrowane. Nieautoryzowane
z m i a ny p o ł ą c ze ń m o g ą być s p ra wd z a n e
i potwierdzane przez administratora, jeśli zostaną
uznane za poprawne. W wypadku nieautoryzowanej zmiany oprogramowanie samoczynnie
wchodzi w tryb planowania zmian.

Widok i biblioteka produktów: oprogramowanie korzysta z bloków programów typu CAD więc pozwala na pełną wizualizację szaf teletechnicznych.
Ponadto oprogramowanie dysponuje szeroką bazą zaimplementowanych produktów dostawców elementów aktywnych. Dodawanie nowych elementów
do szaf odbywa się na zasadzie pobierz i upuść.
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Systemy zarządzania warstwą fizyczną i monitoring parametrów środowiskowych

Bezpieczeństwo zasilania i monitoring środowiskowy
Do zadań nowoczesnej infrastruktury IT należy również odbieranie, ocena i ewentualna reakcje na wszelkie ważne dla bezpieczeństwa informacje. Ochrona
przed nadużyciem danych, jednym z najważniejszych czynników bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie zapewnia nam omawiane wyżej rozwiązanie AIM.
Kontrolę zasilania, monitorowanie obciążenia prądowego, zdalny restart zapewnią natomiast inteligentne listwy zasilające. Dodatkowo listwy takie,
wyposażone w system monitoringu pozwalają na regulowany dostęp do szafy (autoryzacja przy pomocy karty chipowej, transpondera, karty magnetycznej)
a wbudowany system monitoringu rejestruje przy pomocy czujników ważne dla bezpieczeństwa parametry takie jak temperatura, wilgotność, zadymianie,
ruch, strumień powietrza i wyciek czy zalanie.

Dodatkowe rozszerzenia

Implementacja i podsumowanie
Ponieważ implementacja przedstawionych powyżej rozwiązań zależy od indywidualnych potrzeb i budżetu klienta końcowego należy je bardzo starannie
zaplanować i ewentualnie podzielić na etapy. W tym celu każdorazowo prosimy o kontakt z Działem Technicznym. Nasi inżynierównie chętnie
porozmawiają o Państwa potrzebach, sporządzą wstępny projekt w programie AutoCAD z uwzględnieniem żądanych funkcjonalności oraz przedstawią
kosztorys implementacji.
Zapraszamy do kontaktu na

projekty@a-lan.pl
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Kabel S/FTP kat. 7 LS0H

Moduł RJ45 keystone kat. 6A

do połączeń międzyszafowych H.D.S., 6x(4x2xAWG24) + 2x(AWG28/7)

ekranowany, GHMT, PVP
Symbol: DCL-CKAK[x]EP

Symbol: DCL-CHCL642010

PoE+

* gdzie [x] to rodzaj kabla
dostępne rodzaje 001 - drut, FL1 - linka

OPIS

OPIS

Kabel wewnętrzny H.D.S. 6x(4x2xAWG24) + 2x(AWG28/7 S/FTP przeznaczony
jest do realizacji połączeń międzyszafowych w serwerowniach i Data Center.
Znajduje zastosowanie również jako kabel okablowania pionowego w sieci
strukturalnej.
Konstrukcja opiera się o 24 pary ekranowane. Każde 4 pary ekranowane otoczone
są dodatkowym ekranem z folii, dodatkowo kabel wyposażono w ekran ogólny z
siatki. Kabel wyposażono w centralny, wzmacniający element elastyczny
zapewniający znakomite parametry mechaniczne. Płaszcz zewnętrzny wykonany
jest z tworzywa LS0H-3/FRNC.

Moduł RJ45 charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i wymiarami dlatego
sprawdza się doskonale w obiektach typu serwerownia i DataCenter zapewniając
dużą gęstość upakowania na jednostkę wysokości szafy.
Terminacji kabla można dokonać w prosty sposób, bez specjalistycznych narzędzi.
Moduł pozwala również na wielokrotne rozebranie i powtórną terminację. Moduł
występuje w dwóch wersjach prowadnicy kablowej. Wersje różnią się
przeznaczaniem: do kabli typu drut (zakres 22-24AWG) i do kabli typu linka (zakres
26-27AWG). Zastosowana technologia produkcji zapewnia wieloletnią trwałość
połączenia i odporność na wibracje.

DANE TECHNICZNE

RYSUNEK TECHNICZNY
kat. 7
drut AWG24, grubość izolacji 1.04 mm
16.4 mm
FRNC/LS0H-3
turkusowy
zgodnie z IEC 60332-3
klasa EA na długości do 60m
181 MJ/km; 0,5 kWh/m
-35 C do + 65 C
190 N
(praca) 65.6 mm / (instalacja) 130 mm

NORMY

PRZEKRÓJ KABLA

35

16,4

Możliwości transmisyjne:
Przewodnik:
Średnica kabla:
Płaszcz:
Kolor płaszcza:
Odporność na płomień:
Osiągi transmisyjne:
Obciążenia ogniowego:
Zakres temperatur:
Maks. siła rozciągająca:
Promień gięcia:

14,5

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

DANE TECHNICZNE
† Standard złącza:

IEC 60603-7-51

Właściwości mechaniczne:
† Wymiary obudowy:

- IEC 61156-6
- IEEE 802.3at(PoE+)
- ISO/IEC 11801
- RoHS-2 2011/65/EU

†
†
†
†
†

- IEC 60332-1
- IEC60332-3
- IEC 60754-1/2
- IEC 61034-1/2

(19,30-19,61) x (14,78-15,04)
x (1,22-1,54) mm
≤ 20 N
≥ 750
niklowany odlew cynku
50 μ”
AWG24-22 dla drutu
AWG27-26 dla linki
5-9 mm
wymienna klapka przeciwkurzowa

Docisk terminujący:
Cykle łączeniowe:
Materiał obudowy:
Złocenie w obszarze styku:
Akceptowalne kable:

† Średnica akceptowalnego kabla:
† Akcesoria dodatkowe:
†
†
†
†
†
†
†

Panel krosowy HD, 24 porty
19", 0.5U, modularny, z podporą, niewyposażony

Właściwości elektryczne:
Rezystancja styku:
Rezystancja izolacji między stykami:
Odporność napięciowa typu styk-styk:
Odporność napięciowa typu styk-ekran:
Obciążalność prądowa przy 50 ° C:
Power over Ethernet:

≤ 20 mΩ
≥ 500 mΩ
≥ 1000 V DC / AC szczytowo
≥ 1500 V DC / AC szczytowo
1,25 A
zgodnie IEEE 802.3at PoE+

Parametry transmisyjne:

Symbol: DCL-CKVPL5F0EE

† 10 Gigabit Ethernet:
† Parametry zgodne Kat.6A

Obsługiwany
wg ISO / IEC 11801 AMD1
i AMD2 na długości połączenia
>1m

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
† Stopień ochrony:
† Temperaturowy zakres pracy:

IP20
-40 C ... +70 C

OPIS
Panel krosowy HD, modularny, 19", 0.5U, 24 portowy, niewyposażony, z podporą,
do modułów DCL-CKFA(x). Czoła modułów umieszczone są równo z panelem
przednim.
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Panele krosowe kasetowe / Kasety światłowodowe / Kasety keystone

Panel krosowy

Kasety światłowodowe 6/12 SC/LC

19", 3U, pod 12 kaset, ułożenie pionowe

simplex / duplex, przystosowane do spawania
Symbol: DCL-0.9300-00

Symbol: (tabela poniżej)

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Przełącznica modułowa DC Line 19'' 3U składa się z chassis (obudowy typu rack)
oraz modułów kasetowych służących do organizacji kabli światłowodowych
i miedzianych. Przełącznica została zaprojektowana, aby pomieścić do dwunastu
modułów kasetowych. Moduł kasetowy jest rozwiązaniem, które pozwala na łatwe
gospodarowanie połączeniami wewnątrz jednej przełącznicy. Dzięki zastosowaniu
systemu modułowego można zagospodarować aż 144 włókien, 72 kabli
miedzianych lub kombinację włókien światłowodowych i kabli miedzianych.
Moduły kasetowe montowane są do chassis za pomocą śrubek zintegrowanych
z panelem, co pozwala na bardzo szybki montaż i demontaż modułów.

Moduły kasetowe, 12 włóknowe, przeznaczone do montażu w przełącznicy DC Line
19'' 3U typu chassis. Dostępne dla różnych rodzajów włókna OS2/PC, OM2, OM3
i OM4. Wyposażone w adaptery LC Duplex, SC Simplex lub SC Duplex. Na
zamówienie istnieje możliwość zastosowania kaset z adapterami ST, FC i E2000.

† Materiały montażowe:

rack 19", 3U
panele boczne, dach i płyta wykonana ze stali,
rama aluminiowa
komplet na wyposażeniu

† Front kasety z aluminium, rama stalowa, adaptery w kolorze uzależnionym

od kategorii włókna i polerowania: OS2/PC niebieski, OM2 beżowy,
OM3 turkusowy, OM4 fioletowy
† Magazynowanie nadmiaru włókna umożliwia 1,5 m tuba

WYMIARY

WYMIARY
†
†
†
†

† Montaż do chassis za pomocą śrubek zintegrowanych z frontowym panelem
† Kaseta przygotowana do montażu spawów
† Kolorowe oznaczenia pigtaili (kodowanie wg DIN VDE 0888 część 3 i IEC

60304)

DANE TECHNICZNE
† Forma zabudowy:
† Materiał wykonania:

FUNKCJE

Szerokość:
Wysokość:
Głębokość maksymalna:
Zabudowa:

19"
133 mm = 3U
220 mm
12 modułów kasetowych lub płyt zaślepki

† Szerokość:
† Wysokość:
† Głębokość:

PARAMETRY OPTYCZNE PIGTAILI
35,2 mm
133 mm
220 mm

OM4:
OM3:
OM2:
OS2/PC:

tłumienie < 0,20 dB
tłumienie < 0,20 dB
tłumienie < 0,25 dB
tłumienie < 0,35 dB

DOSTĘPNE WERSJE

AKCESORIA DODATKOWE

Złącze

DCL-0.9300-01 Rozdzielacz tub światłowodowych stosowany w celu podziału
doprowadzonego do panela kabla światłowodowego wielotubowego
i wyprowadzenia luźnych tub do kaset.
DCL-0.9300-02 Zaślepka pojedynczego miejsca w przełącznicy DC Line 19" 3U

Rodzaj

6 x SC/PC

Simplex SM 9/125

6 x SC/PC

Włókno

Symbol

Złącze

Rodzaj

Włókno

Symbol

OS2

DCL-0.9311-801

6 x LC

Duplex MM 50/125

OM4

DCL-0.9342-601

Duplex SM 9/125

OS2

DCL-0.9312-801

6 x LC/PC

Duplex SM 9/125

OS2

DCL-0.9312-601

6 x SC

Simplex MM 50/125

OM4

DCL-0.9341-801

6 x LC

Duplex MM 50/125

OM3

DCL-0.9332-601

6 x SC

Simplex MM 50/125

OM3

DCL-0.9331-801

6 x LC

Duplex MM 50/125

OM2

DCL-0.9322-601

6 x SC

Simplex MM 50/125

OM2

DCL-0.9321-801

OS2

DCL-0.9311-802

6 x SC

Duplex MM 50/125

OM3

DCL-0.9332-801

12 x SC

Simplex MM 50/125

OM4

DCL-0.9341-802

6 x SC

Duplex MM 50/125

OM2

DCL-0.9322-801

12 x SC

Simplex MM 50/125

OM3

DCL-0.9331-802

6 x SC

Duplex MM 50/125

OM4

DCL-0.9342-801

12 x SC

Simplex MM 50/125

OM2

DCL-0.9321-802

12 x SC/PC Simplex SM 9/125

Rozdzielacz tub światłowodowych

Kaseta 6 portów na moduły keystone

akcesorium dodatkowe do DCL-0.9300-00

do okablowania miedzianego
Symbol: DCL-0.9311-801

Symbol: DCL-0.9300-01

OPIS

OPIS

Służy do równomiernego rozdzielania / grupowania tub światłowodowych.

Kaseta do okablowania miedzianego do panela 3U DC Line 19''. 6 portów na moduły
keystone. Wyposażona w prowadnicę kablową. Przeznaczony do montażu
w przełącznicy DC Line 19'' 3U typu chassis.

AKCESORIUM DODATKOWE DO
† Panel krosowy

73

†
†
†
†

DCL-0.9300-00

DANE TECHNICZNE
† Montaż do chassis za pomocą śrubek zintegrowanych z frontowym panelem
† Wyposażona w prowadnicę kablową
† 6 portów pod moduły RJ45 typu keystone
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Połączenie międzyszafowe H.D.S. klasy EA

Panel do kaset systemu H.D.S.

miedziane, 500 MHz, 1:1, 6xRJ45 - 6xRJ45, identyfikacja LED

19", 1U-1.5U, modularny, niewyposażony

Symbol: DCL-CHCT6420000

Symbol: DCL-AHVPL0810

OPIS

OPIS

System miedzianych połączeń międzyszafowych H.D.S. to idealne rozwiązanie
w projektach serwerowni i Data Center. Opiera się o prefabrykowane kable
połączeniowe obsługujące protokół 10 Gigabit Ethernet, certyfikowane wobec
klasy EA wg ISO/IEC 11801 i EN 50173-1.
Na końcach odcinka prefabrykowanego terminowane są 6-portowe kasety H.D.S.
Maksymalna długość odcinka to 60 m. Zamawiany odcinek dostarczany jest
z kompletnym protokołem pomiarowym.
System umożliwia zabudowę 8 kaset w ułożeniu poziomym w wysokości 1U
(48 portów). Do systemu przewidziano kasety światłowodowe i miedziane (więcej
informacji na kolejnych stronach).
Zintegrowana funkcja LED zapewnia identyfikację świetlną połączeń, znakomicie
ułatwiając rekonfigurację lub konserwację.

Panele krosowe systemu H.D.S. umożliwiają zabudowę 8 kaset w ułożeniu
poziomym w wysokości 1U. Do systemu przewidziano kasety miedziane
i światłowodowe. Panel dostarczany jest bez śrub montażowych i przewodu
uziemiającego.

DANE TECHNICZNE
† Przód:
† Obudowa:
† Materiały:

8 modułów kaset H.D.S.
wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo
w kolorze RAL 7035
zgodne z RoHS 2002/95/WE

WYMIARY
WŁAŚCIWOŚCI
Kabel
† Konstrukcja:
Parametry elektryczne:
Płaszcz zewnętrzny:
Odporność na płomień:
Promień gięcia (instalacja):
Promień gięcia (praca):
Maks. siła rozciągająca:
Kaseta
† Materiał:
† Gniazda:
†
†
†
†
†
†

Kabel wewnętrzny H.D.S 6x(4x2xAWG24/1)
+ 2xAWG26 S/F
kat. 7 / kat. 6A
LS0H-3/FRNC, kolor turkusowy
zgodna z IEC 60332-3
150 mm
66 mm
120N
niklowany odlew cynku
6 x moduł kat. 6A

† szerokość:
† wysokości:
† głębokość:

19"
1U
35 mm

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
†
†

Stopień ochrony:
Temperaturowy zakres pracy:

IP20
-40 C ... +70 C

NORMY
† IEC 60603-7

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
† Maksymalna długość odcinka:
† Osiągi transmisyjne:
† Prąd maksymalny przy 50 st. C:

60 m
Klasa EA i PoE+
1,25 A

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
† Stopień ochrony:
† Temperaturowy zakres pracy:

IP20
-40 C ... +70 C
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Połączenia międzyszafowe H.D.S. / Kable światłowodowe

Połączenie międzyszafowe H.D.S. OS2, OM3, OM4

Kabel światłowodowy I-DQ(ZN)H

światłowodowe, 1:1, 2 x 6xLC(APC), Duplex, identyfikacja LED

do połączeń międzyszafowych H.D.S., 2x6 xx+ 2xAWG26

Symbol: DCL-LH6[r]0000

Symbol: DCL-LH6[r]0010

* gdzie [r] to rodzaj włókna oraz polerowania gniazda
dostępne rodzaje 4220 OM4 6xLC, 3220 OM3 6xLC, 0220 OS2 6xLC, 9229 OS2 6xLC/APC

* gdzie [r] to rodzaj włókna
dostępne rodzaje 4220 OM4, 3220 OM3, 0220 OS2, 9229 OS2 APC

OPIS

OPIS

System miedzianych połączeń międzyszafowych H.D.S. to idealne rozwiązanie
w projektach serwerowni i Data Center. Opiera się o prefabrykowane kable
połączeniowe obsługujące protokół 10 Gigabit Ethernet, certyfikowane wobec
klasy EA wg ISO/IEC 11801 i EN 50173-1.
Na końcach odcinka prefabrykowanego terminowane są 6-portowe kasety LCduplex H.D.S. w określonych kategoriach włókien wielomodowych OM3 lub OM4
lub jedno-modowych OS2. Zamawiany odcinek dostarczany jest z kompletnym
protokołem pomiarowym.
System umożliwia zabudowę 8 kaset w ułożeniu poziomym w wysokości 1U
(48 portów). Do systemu przewidziano kasety światłowodowe i miedziane (więcej
informacji na poprzednich stronach).
Zintegrowana funkcja LED zapewnia identyfikację świetlną połączeń, znakomicie
ułatwiając rekonfigurację lub konserwację.

Światłowodowy kabel wewnętrzny H.D.S. I-DQ(ZN)H 2x6 xx + 2xAWG26
przeznaczony jest do realizacji połączeń międzyszafowych w serwerowniach
i Data Center. Znajduje zastosowanie również jako kabel okablowania pionowego
w sieci strukturalnej. Konstrukcja opiera się o 12 włókien różnych kategorii
osadzonych w dwóch tubach. Dodatkowo kabel wyposażony jest w dwie żyły
miedziane umożliwiające działanie systemu identyfikacji LED. Płaszcz zewnętrzny
wykonany jest z tworzywa LS0H-3/FRNC.

DANE TECHNICZNE
Kabel
† Konstrukcja:
† Możliwe kategorie włókna:
† Płaszcz:
† Kolor płaszcza:

†
†
†
†

Odporność na płomień:
Promień gięcia (instalacja):
Promień gięcia (praca):
Maks. siła rozciągająca:

Kaseta
† Materiał obudowy:

† Gniazda:

I-DA2(ZN)H 2x6 XX + 2xAWG26
OS2, OM3, OM4
FRNC/LS0H-3
OS2 żółty,
OM3 turkusowy,
OM4 fioletowy
zgodna z IEC 60332-3
100 mm
50 mm
320 N

DANE TECHNICZNE
†
†
†
†
†
†

Możliwe kategorie włókna:
Ilość włókien:
Średnica kabla:
Wzmocnienie konstrukcji:
Płaszcz:
Kolor płaszcza:

†
†
†
†
†
†

Odporność na płomień:
Promień gięcia (instalacja):
Promień gięcia (praca):
Siła rozciągająca (chwilowa):
Siła rozciągająca (praca):
Temperaturowy zakres pracy:

!

UWAGA

Podane powyżej symbole traktowane są jako dodatek za 1 mb kabla
światłowodowego do połączeń kasetowych H.D.S.
tworzywo sztuczne; kolor w zależności
od włókna i polerowania:
- OS2/PC niebieski,
- OS2/APC zielony,
- OM3 turkusowy
- OM4 fioletowy
6 x LC Duplex

PARAMETRY OPTYCZNE
† Maksymalna długość łącza:
† OM4:
† OM3:
† OS2/PC:
† OS2/APC:

maksymalna, znormalizowana dla danej
kategorii włókna
tłumienie
< 0,25 dB
tłumienie wsteczne
> 35 dB
tłumienie
< 0,25 dB
tłumienie wsteczne
> 35 dB
tłumienie
< 0,35 dB
tłumienie wsteczne
> 45 dB
tłumienie
< 0,25 dB
tłumienie wsteczne
> 65 dB

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
† Stopień ochrony:
† Temperaturowy zakres pracy:

OS2, OM3, OM4
12
5 mm
włókna aramidowe
FRNC/LS0H-3
OS2 żółty,
OM3 turkusowy,
OM4 fioletowy
zgodna z IEC 60332-3
100 mm
50 mm
540 N
320 N
-20 C - +60 C

IP20
-20 C ... +60 C
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Połączenie międzyszafowe H.D.S. moduł MPO

Kabel światłowodowy MPO

światłowodowe, w oparciu o kasety MPO

do połączeń międzyszafowych MPO (MTP-MTP)
Symbol: DCL-LH6[r]MPO000

Symbol: (tabela poniżej)

* gdzie [r] to rodzaj włókna
dostępne rodzaje 42 OM4, 32 OM3, 02 OS2, 92 OS2 APC

OPIS

OPIS

System światłowodowych połączeń międzyszafowych H.D.S. wykorzystujący
kasety MPO to idealne rozwiązanie w projektach serwerowni i Data Center jak
również w okablowaniu pionowym w sieciach strukturalnych. Opiera się
o prefabrykowany, 12-włóknowe kable połączeniowe wyposażone w złącza MTP
oraz kasety z kompatybilnym złączem MPO. Kaseta wyposażona jest w 6 gniazd LC
Duplex.

Kabel połączeń miedzyszafowych MPO (MTP-MTP) stanowi podstawę systemu
szybkiego montażu w kasetach H.D.S. Zastosowano w nim kompaktowe,
wielowłóknowe złącze MPO, umożliwiające zakończenie 12 włókien
światłowodowych różnych kategorii. Złącza MTP występują w wersji Standard
i Premium różniących się parametrami optycznymi (opis w poniższej tabeli).

Kable MTP-MTP występują w określonych kategoriach włókien wielomodowych
OM3 lub OM4 lub jednomodowych OS2 z polerowaniem PC i APC. Zamawiany
odcinek dostarczany jest z kompletnym protokołem pomiarowym.
System umożliwia zabudowę 8 kaset w ułożeniu poziomym w wysokości
1U (64 porty LC-Duplex). Do systemu przewidziano również kasety miedziane
(więcej informacji na poprzednich stronach).

ZASTOSOWANIE
†
†
†
†
†
†

12 włókien
Łatwość rekonfiguracji
Możliwe do zastosowania różne rodzaje włókna
Połączenie typu push-pull
Polerowanie typu PC i APC
Na życzenie kabel dostarczany być może dodatkową etykietą

Rozwiązanie oparte o kasety MPO nie obsługuje systemu identyfikacji typu LED.

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
Kabel
† Konstrukcja:
† Możliwe kategorie włókna:
† Płaszcz:
† Kolor płaszcza:
† Odporność na płomień:
† Promień gięcia (instalacja):
† Promień gięcia (praca):
† Maks. siła rozciągająca:

I-DQ (ZN) H 2x6 xx
OS2, OM3, OM4
FRNC/LS0H-3
żółty, turkusowy, fioletowy
zgodna z IEC 60332-3
100 mm
50 mm
320 N

Rodzaj włókna
Rodzaj złącza MTP
Kolor powłoki

Wielomodowe

Wielomodowe

Jednomodowe

Jednomodowe

MTP Elite PC
0C

MTP Elite PC
0C

MTP Elite PC
0C

MTP Elite APC
8C

Turkusowy

Fioletowy

Tłumienie

Kaseta
† Materiał obudowy:
† Kolor w zależności od
włókna i polerowania:

† Gniazda:

Żółty

Typowo 0.15 dB

Tłumienie wsteczne Typowo >35 dB

tworzywo sztuczne;

Kolor obudowy
złącza MTP

OS2/PC niebieski,
OS2/APC zielony,
OM3 turkusowy;
OM4 fioletowy
6 x LC Duplex + złącze MPO

Turkusowy

Typowo >65 dB
Fioletowy

Niebieski

Norma

IEC 61 754-7

Temperaturowy
zakres pracy ⁰C

-20 C…+60 C

Liczba cykli
Numer katalogowy

Zielony

1000
DCL–LH692MTPP*

DCL–LH602MTPP*

DCL–LH632MTPS*

DCL–LH642MTPP*

PARAMETRY OPTYCZNE
† Maksymalna długość łącza:
† OM4:
† OM3:
† OS2/PC:
† OS2/APC:

maksymalna, znormalizowana dla
danej kategorii włókna
tłumienie
< 0,25 dB
tłumienie wsteczne
> 35 dB
tłumienie
< 0,25 dB
tłumienie wsteczne
> 35 dB
tłumienie
< 0,35 dB
tłumienie wsteczne
> 45 dB
tłumienie
< 0,25 dB
tłumienie wsteczne
> 65 dB

* Podany symbol dotyczy standardu i rodzaju terminacji wtyku MTP na określonym
rodzaju światłowodu MPO I-DQ(ZN)H. Cena gotowego kabla uwzględnia
powyższy rodzaj i standard a także długość odcinka. Cena gotowego kabla
kalkulowana jest indywidualnie pod zamówienie.

KLASYFIKACJA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH
† Stopień ochrony:
† Temperaturowy zakres pracy:

IP20
- 40 C - + 70 C
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Industry Line
ALANTEC INDUSTRY LINE rozwiązania dla okablowania przemysłowego. Oferta marki
ALANETC w zakresie rozwiązań przemysłowych powstała we współpracy
z globalnym liderem w zakresie rynku dla automatyki, energetyki i systemów transmisji,
firmą HARTING®. System tworzą:
†

†

†

†

Specjalne kable przemysłowe typu linka i drut, charakteryzujące się wysoką odpornością
mechaniczną, szerokim zakresem temperaturowym możliwych zastosowań,
wykorzystaniem powłok poliuretanowych PUR, certyfikatami kolejowymi czy UL.
Gniazda przemysłowe przystosowane do montażu natynkowego jak i na szynę
TH w wykonaniu stalowym, aluminiowym i z tworzywa zapewniające stopnie ochrony
IP65/67. Gniazda oferują możliwość połączeń blokowanych typu HAN® 3A i HAN®
PushPull;
Wtyki przystosowane do terminacji na kablach przemysłowych w wersji prostej
i kątowej;
Kable krosowe zapewniające podłączanie do gniazd IP65/67 formatu HAN® 3A i HAN®
PushPull.

PUR
EtherRail
PROFINET typu A i B

Przedstawione na kolejnych stronach produkty stanowią jedynie wycinek rozwiązań dla
Ethernetu przemysłowego oferowanych przez firmę HARTING®. Jeżeli mają Państwo
indywidualne potrzeby instalacyjne związane produktami HARTING® zapraszamy do
kontaktu.

SYSTEMY MIEDZIANE I ŚWIATŁOWODOWE
77
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Linka S/FTP kat. 7 EtherRail

Kabel S/FTP kat. 7 PUR

4x2x24/7AWG, 600MHz, 10Gb/s

4x2x23/1AWG, 600MHz, 10Gb/s
Symbol: AIL-09-45-600-069[d]

Symbol: AIL-09-45-600-06[d]

* gdzie [d] to długość kabla
dostępne długości 0 1000m, 1 500m, 2 100m, 4 10m

* gdzie [d] to długość kabla
dostępne długości 60 1000m, 50 500m, 51 100m

OPIS

OPIS

Kabel przemysłowy, kat.7, S/FTP, linka, PE, EtherRail

Kabel przemysłowy, kat.7, S/FTP, drut, PUR

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

† Dostępne długości przewodu:
† Konstrukcja:

†
†
†
†
†

† Zgodność z RoHS:
† Ekran kabla:
† Możliwości transmisyjne:
† Izolacja par:
† Temperatura (praca):
† Temperatura (instalacja):

SERIA INDUSTRY LINE

1000, 500, 100, 10 m
4 x 2 x AWG 24/7, cynowane przewody
miedziane
Tak
ekran na parach z dodatkowym oplotem
Kategoria 7 / Klasa F do 600 MHz, zgodnie
z ISO/IEC 11801 i EN 50173-1
PE, przekrój 1.55 m²
-40 °C ... 85 °C
-40 °C ... 90 °C

Dostępne długości przewodu:
Konstrukcja:
Zgodność z RoHS:
Ekran kabla:
Możliwości transmisyjne:

† Izolacja par:
† Temperatura (praca):
† Temperatura (instalacja):

1000, 500, 100 m
4 x 2 x AWG 23/1, drut miedziany
Tak
ekran na parach z dodatkowym oplotem
Kategoria 7 / Klasa F do 600 MHz, zgodnie
z ISO/IEC 11801 i EN 50173-1
PE, przekrój 1.40 mm
-40 °C ... 70 °C
-10 °C ... 50 °C

WYMIARY
WYMIARY
† Średnica minimalna:
† Średnica maksymalna:

† Średnica minimalna:
† Średnica maksymalna:

8,6 mm
9,0 mm

8,3 mm
8,3 mm

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE
† Kolor kabla:
† Materiał, kabel:

Czarny (RAL 9011)
Modyfikowany elastomer za pomocą
technologii Electron Beam Crosslinking

† Kolor kabla:
† Materiał, kabel:

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE

† Szybkość transmisji danych:

† Szybkość transmisji danych:

† Zastosowanie:
† Inne:

†
†
†
†

Gigabit i 10 Gigabit Ethernet zgodny
z IEEE 802.3
Zastosowanie:
Wewnątrz i na zewnątrz instalacji
w kolejnictwie
Ochrona przeciwpożarowa:
zgodna z EN 45545-1, 2 i 5
Odporność na płomień i ciepło: zgodne z DIN 5510 (1-4) i EN 50264-1
Inne:
odporny na UV, bezhalogenowy LS0H

Żółty (RAL 1021)
PUR poliuretan

Gigabit i 10 Gigabit Ethernet zgodny
z IEEE 802.3
Instalacje przemysłowe
odporny na UV, bezhalogenowy LS0H,
płomienioodporny, odporny na oleje

PRZEKRÓJ KABLA

PRZEKRÓJ KABLA
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SERIA INDUSTRY LINE

Kable przemysłowe

Linka SF/UTP kat. 5e PUR

Linka SF/UTP kat. 5e PUR, odporna na skręcanie

4x2x26/7AWG, 100MHz, 1Gb/s

4x2x26/19AWG, 100MHz, 1Gb/s
Symbol: AIL-09-45-600-04[d]0

Symbol: AIL-09-45-600-01[d]6

* gdzie [d] to długość kabla
dostępne długości 2 500m, 0 100m, 4 50m 3 20m

* gdzie [d] to długość kabla
dostępne długości 5 500m, 0 100m, 4 50m 3 20m

OPIS

OPIS

Kabel przemysłowy, kat.5e, S/FTP, linka, PUR

Kabel przemysłowy, kat.5e, SF/FTP, linka odporna na skręcanie, PUR

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

† Dostępne długości przewodu:
† Konstrukcja:
† Zgodność z RoHS:
† Ekran kabla:

† Możliwości transmisyjne:
† Izolacja par:
† Temperatura (praca):
† Temperatura (instalacja):

500, 100, 50, 20 m
4 x 2 x AWG 26/7, cynowane przewody
miedziane
Tak
ośrodek ekranowany folią poliestrową oraz
oplotem z drutów Cu, pod ekranem żyła
uziemiająca z drutu miedzianego
ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
Kategoria 5e / Klasa D do 100 MHz, zgodnie
z ISO/IEC 11801 i EN 50173-1
PE, przekrój 1.00 mm
-40 °C ... 80 °C
-10 °C ... 60 °C

† Inne:

† Izolacja par:
† Temperatura (praca):
† Temperatura (instalacja):

500, 100, 50, 20 m
4 x 2 x AWG 26/19, przewody miedziane
Tak
ośrodek ekranowany folią poliestrową oraz
oplotem z drutów Cu, pod ekranem żyła
uziemiająca z drutu miedzianego
ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm
Kategoria 5e / Klasa D do 100 MHz, zgodnie
z EN 50288-2-2 i IEC 61156-6
PE, przekrój 1.00 mm
-40 °C ... 85 °C
0 °C ... 50 °C

6,8 mm
6,8 mm

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE
† Kolor kabla:
† Materiał, kabel:

Żółty (RAL 1021)
PUR poliuretan

Żółty (RAL 1021)
PUR poliuretan

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE
† Szybkość transmisji danych:
† Zastosowanie:

† Możliwości transmisyjne:

† Średnica minimalna:
† Średnica maksymalna:

6,5 mm
6,9 mm

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE
† Kolor kabla:
† Materiał, kabel:

Dostępne długości przewodu:
Konstrukcja:
Zgodność z RoHS:
Ekran kabla:

WYMIARY

WYMIARY
† Średnica minimalna:
† Średnica maksymalna:

†
†
†
†

Gigabit Ethernet zgodny z IEEE 802.3
Instalacje przemysłowe, połączenia pomiędzy
maszynami stałymi
odporny na UV, bezhalogenowy LS0H,
płomienioodporny, odporny na oleje,
certyfikat UL, AWM Style 21586

† Szybkość transmisji danych:
† Zastosowanie:

† Inne:

PRZEKRÓJ KABLA
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Gigabit Ethernet zgodny z IEEE 802.3
Instalacje przemysłowe, połączenia pomiędzy
maszynami ruchomymi, windami,
suwnicami, itp.
odporny na UV, bezhalogenowy LS0H,
płomienioodporny, bez silikonu

PRZEKRÓJ KABLA
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SERIA INDUSTRY LINE

Kabel S/FTP kat. 6A FRPVC, PROFINET A

Linka S/FTP kat. 6A FRPVC, PROFINET B

4x2x23/1AWG, 600MHz, 10Gb/s

4x2x23/7AWG, 600MHz, 10Gb/s
Symbol: AIL-09-45-600-12[d]0

Symbol: AIL-09-45-600-12[d]1

* gdzie [d] to długość kabla
dostępne długości 3 500m, 2 100m, 1 50m, 0 20m

* gdzie [d] to długość kabla
dostępne długości 4 500m, 3 100m, 2 50m, 1 20m

OPIS

OPIS

Kabel PROFINET typu A, kat.6A, S/FTP, FRPVC

Kabel PROFINET typu B, kat.6A, S/FTP, FRPVC

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

†
†
†
†
†

†
†
†
†
†

Dostępne długości przewodu:
Konstrukcja:
Zgodność z RoHS:
Ekran kabla:
Możliwości transmisyjne:

500, 100, 50, 20 m
4 x 2 x AWG 23/1, drut miedziany
Tak
ekran na parach z dodatkowym oplotem
Kategoria 6A / Klasa EA do 500 MHz, zgodnie
z EN 50173-1/-3, ISO/IEC 11801
i ISO/IEC 24702
Izolacja par:
PE, przekrój 1.40 mm
Temperatura (praca) min.:
-20 °C
Temperatura (praca) maks.:
60 °C
Temperatura (instalacja) min.: 0 °C
Temperatura (instalacja) maks.: 50 °C

WYMIARY
† Średnica minimalna:
† Średnica maksymalna:

†
†
†
†
†

†
†
†
†
†

Dostępne długości przewodu:
Konstrukcja:
Zgodność z RoHS:
Ekran kabla:
Możliwości transmisyjne:

500, 100, 50, 20 m
4 x 2 x AWG 23/7, przewody miedziane
Tak
ekran na parach z dodatkowym oplotem
Kategoria 6A / Klasa EA do 500 MHz, zgodnie
z EN 50173-1/-3, ISO/IEC 11801
i ISO/IEC 24702
Izolacja par:
PE, przekrój 1.59 mm
Temperatura (praca) min.:
-40 °C
Temperatura (praca) maks.:
80 °C
Temperatura (instalacja) min.: -40 °C
Temperatura (instalacja) maks.: 80 °C

WYMIARY
7,9 mm
7,9 mm

† Średnica minimalna:
† Średnica maksymalna:

8,7 mm
8,7 mm

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE

† Kolor kabla:
† Materiał, kabel:

† Kolor kabla:
† Materiał, kabel:

Zielony (RAL 6018)
PVC, odporne na płomień

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE

† Szybkość transmisji danych:

† Szybkość transmisji danych:

Gigabit i 10 Gigabit Ethernet zgodny
z IEEE 802.3
† Zastosowanie stacjonarne:
Sieć PROFINET typu A - instalacje
† Odporność na płomień i ciepło: IEC 60332-3-24
† Inne:
płomienioodporny

Zielony (RAL 6018)
PVC, odporne na płomień

Gigabit i 10 Gigabit Ethernet zgodny
z IEEE 802.3
† Zastosowanie:
Sieć PROFINET typu B - instalacje
wymagające elastyczności
† Odporność na płomień i ciepło: IEC 60332-3-24
† Inne:
płomienioodporny

PRZEKRÓJ KABLA

PRZEKRÓJ KABLA
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SERIA INDUSTRY LINE

Szczelne gniazda przemysłowe

Gniazdo przemysłowe

Gniazdo przemysłowe

metalowe, gniazda HAN® typu PushPull

metalowe, gniazda HAN® 3A
Symbol: AIL-20821040101

Symbol: AIL-20821020101

OPIS

OPIS

Gniazdo przemysłowe, metalowe z gniazdami HAN® typu PushPull

Gniazdo przemysłowe, metalowe z gniazdami HAN® 3A

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Liczba portów:
Sposób łączenia gniazdo-wtyk:
Możliwości transmisyjne:
Sposób terminacji gniazd:
9901)
Przekroje żył:
Średnica żyły z izolacją:
Akceptowalna średnica kabla:
Ekranowanie:
Montaż:
Wymiary:
Stopień ochrony:
Zakres temperaturowy:
Materiał obudowy:
Kolor:

2
RJ45 na RJ45
Kategoria 6A / Klasa EA do 10 Gigabit/s
za pomocą narzędzia preLink (20 82 000

†
†
†
†

AWG 24 - 22, typu linka i typu drut
1.3 - 1.6 mm
7.2 - 8 mm
pełne 360
natynkowy
105 x 105 x 40.5 mm
IP65/IP67
-40 C … + 70 C
aluminium, odlew
czarny, RAL9005

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Liczba portów:
Sposób łączenia gniazdo-wtyk:
Możliwości transmisyjne:
Sposób terminacji gniazd:
9901)
Przekroje żył:
Średnica żyły z izolacją:
Akceptowalna średnica kabla:
Ekranowanie:
Montaż:
Wymiary:
Stopień ochrony:
Zakres temperaturowy:
Materiał obudowy:
Kolor:

2
RJ45 na RJ45
Kategoria 6A / Klasa EA do 10 Gigabit/s
za pomocą narzędzia preLink (20 82 000
AWG 24 - 22, typu linka i typu drut
1.3 - 1.6 mm
7.2 - 8 mm
pełne 360
natynkowy
105 x 105 x 40.5 mm
IP65/IP67
-40 C … + 70 C
aluminium, odlew
szary, RAL7037

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE, ZASTOSOWANIE

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE, ZASTOSOWANIE

† Szybkość transmisji danych:
† Zastosowanie:

† Szybkość transmisji danych:
† Zastosowanie:

† Inne:

RYSUNEK TECHNICZNY

10 Gigabit Ethernet zgodny z IEEE 802.3
wewnętrzne i zewnętrzne instalacje
przemysłowe i funkcyjne
kompatybilne z PROFINET, AIDA-compliant

† Inne:

RYSUNEK TECHNICZNY
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10 Gigabit Ethernet zgodny z IEEE 802.3
wewnętrzne i zewnętrzne instalacje
przemysłowe i funkcyjne
kompatybilne z PROFINET

Szczelne gniazda przemysłowe
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Gniazdo przemysłowe

Gniazdo przemysłowe

polikarbon, gniazda typu PushPull

metalowe, gniazda typu HIFF
Symbol: AIL-09458451500

SERIA INDUSTRY LINE

Symbol: AIL-20821010220

OPIS

OPIS

Gniazdo przemysłowe z polikarbonu, gniazda typu PushPull

Gniazdo przemysłowe, metalowe z gniazdami typu HIFF

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Liczba portów:
Sposób łączenia gniazdo-wtyk:
Możliwości transmisyjne:
Sposób terminacji gniazd:
Przekroje żył:
Średnica żyły z izolacją:
Akceptowalna średnica kabla:
Ekranowanie:
Montaż:
Wymiary:
Stopień ochrony:
Zakres temperaturowy:
Materiał obudowy:
Kolor:

2
PushPull RJ45
Kategoria 6 / Klasa E do 1 Gigabit/s
LSA PLUS IDC
AWG 24 - 22, typu linka i typu drut
0.7 - 1.6 mm
6 - 9 mm
pełne 360
natynkowy
152x 90 x 69 mm
IP65/IP67
-20 C … + 70 C
polikarbon, UL94 V-0
czarny (RAL9011) i biały (RAL9010)

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE, ZASTOSOWANIE
† Szybkość transmisji danych:
† Zastosowanie:

RYSUNEK TECHNICZNY

10/100/1000 Mbit/s
wewnętrzne i zewnątrzne instalacje
przemysłowe i funkcyjne

†
†
†
†
†

Liczba portów:
Sposób łączenia gniazdo-wtyk:
Możliwości transmisyjne:
Sposób terminacji gniazd:
9901)
Przekroje żył:
Średnica żyły z izolacją:
Akceptowalna średnica kabla:
Ekranowanie:
Montaż:

†
†
†
†
†

Wymiary:
Stopień ochrony:
Zakres temperaturowy:
Materiał obudowy:
Kolor:

†
†
†
†

2
HIFF RJ45 (HARTING Industry Form Factor)
Kategoria 6A / Klasa EA do 10 Gigabit/s
za pomocą narzedzia preLink (20 82 000
AWG 24 - 22, typu linka i typu drut
1.3 - 1.6 mm
5 - 9 mm
pełne 360
natynkowy lub za pomocą podstawki
20800000003 na szynę DIN
60 x 81 x 70 mm
IP20
-40 C … + 70 C
stal
antracyt (RAL7016)

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE, ZASTOSOWANIE
† Szybkość transmisji danych:
† Zastosowanie:
† Inne:

10 Gigabit Ethernet zgodny z IEEE 802.3
wewnętrzne i zewnątrzne instalacje
przemysłowe i funkcyjne
kompatybilne z PROFINET

RYSUNEK TECHNICZNY

Zaciskarka
preLink
Symbol: AIL-20-82-000-9901
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SERIA INDUSTRY LINE

Szczelne gniazda przemysłowe / Wtyki uniwersalne przemysłowe

Gniazdo przemysłowe 2xRJ45 kat. 6 STP

Uniwersalny wtyk przemysłowy

IP54 lub IP67, obudowa aluminiowa, montaż na TH35 lub naścienny

RJ45, 10Gb/s, prosty / kątowy
Symbol: AIL-945151156[w]

Symbol: AKL-0.6128-[w]

45º

* gdzie [w] to wersja
dostępne wersje 01 IP54, 02 IP54 na TH35, 06 IP67, 07 IP67 na TH35

* gdzie [w] to wersja
dostępne wersje 0 prosty, 1 kątowy

OPIS

OPIS

Obudowa natynkowa do zastosowań przemysłowych i pracy w trudnych
warunkach. Wyposażona w dwa ekranowane gniazda RJ45 kat. 6. Podłączenie
urządzenia końcowego następuje za pomocą standardowych kabli krosowych.

Uniwersalny wtyk przemysłowy, RJ45, 10Gb/s, dostępny w wersji prostej lub
kątowej 45 .

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
FUNKCJONALNOŚĆ I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Obudowa natynkowa wyposażona w pole opisowe
Wykonanie jako odlew aluminiowy
Wyposażona w uchwyt uziemiający
Adaptery do montażu na szynę TH35 zgodnie z EN 60715 dostępne są jako
akcesorium (w zależności od wersji)
Wejście kabli trasowych możliwe jest od góry i od dołu poprzez uszczelnione
przepusty M16
Do podłączenia kabli krosowych użyto oddzielnych przepustów (standardowo
zaślepionych)
Wyposażona w dwa ekranowane gniazda RJ45 kat. 6
Terminacja kabla trasowego następuje na złączu LSA Plus zgodnie z sekwencją
EIA/TIA 568-A/B
Szczelne przepusty M16 oraz zestaw uszczelniający wejście kabli krosowych
znajduje się w zakresie dostawy.

† Typ konektora:
† Ilość pinów:
† Możliwości transmisyjne:
† Sposób terminacji:
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

IDC
Przekroje żył:
Średnica żyły z izolacją:
Akceptowalna średnica kabla:
Ekranowanie:
Montaż:
Cykle łączeniowe:
Stopień ochrony:
Zakres temperaturowy:
Materiał obudowy:
Kolor:

RJ45 zgodny z IEC 60603-7
8
Kategoria 6A / Klasa EA do 500 MHz zgodnie
z ISO/IEC 11801 i EN 50173-1
beznarzędziowy typu HARAX®, złącza typu
AWG 27 - 22, typu linka i typu drut
maksymalnie 1.6 mm
4.5 - 8 mm
pełne 360 °
na kablu
minimum 750
IP20
-40 °C … + 70 °C
poliamid, UL. 94-V0
czarny

Więcej informacji na str. 39

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE, ZASTOSOWANIE
† Szybkość transmisji danych:
† Zastosowanie:
† Inne:
† Akcesoria:

Szczelne gniazdo natynkowe IP66
1 lub 2 moduły keysotne
Symbol: OS00[r]IP
więcej informacji
na str. 119

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 1: 1 x RJ45, 2: 2 x RJ45

OPIS
Puszki natynkowe IP66 są stosowane w ramkach przemysłowych, obiektach
sportowych i medycznych. Skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami stałymi,
a także przed strumieniami wody pod ciśnieniem ze wszystkich stron. Dzięki
kompaktowej wielkości obudowa może pomieścić dwa moduły keystone.
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do 10 Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
wewnętrzne instalacje przemysłowe
i funkcyjne, monitoring
kompatybilne z PoE (IEEE 802.3af) i PoE+
(IEEE 802.3at)
klipsy kodujące w kolorach: białym, szarym,
żółtym, czerwonym, różowym, niebieskim,
zielonym i brązowym. Możliwość dostawy
z chipami RFID

Kable krosowe przemysłowe
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SERIA INDUSTRY LINE

Kabel krosowy przemysłowy

Kabel krosowy przemysłowy kat. 6

RJ45 IP20, HAN® 3A IP65/67

RJ45 na RJ45, PUR
Symbol: AIL-094570115[d]

Symbol: AIL-094747471[d]

* gdzie [d] to długość kabla
dostępne rodzaje 64 1.5m, 66 3m, 68 5m, 73 10m, 75 20m

* gdzie [d] to długość kabla
dostępne długości 10 - 1.5m, 13 - 3m, 15 - 5m, 21 - 10m, 22 - 20m

OPIS

OPIS

Kabel krosowy przemysłowy, RJ45 HAN® 3A IP65/IP67 na RJ45 IP20.

Kabel krosowy przemysłowy, RJ45 na RJ45, kat. 6, PUR

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

†
†
†
†
†

Typ konektora, strona A:
Typ konektora, strona B:
Użyty kabel:
Układ pinów:
Możliwości transmisyjne:

†
†
†
†
†

Powłoka kabla:
Szybkość transmisji danych:
Ekranowanie:
Zakres temperaturowy:
Kolor:

RJ45 IP20
HAN® 3A RJ45 IP65/IP67
4x2xAWG26/7
1:1 EIA/TIA 568 B, 8 styków
Kategoria 6A / klasa EA do 500 MHz zgodnie
z ISO/IEC 11801 i EN 50173-1
PVC
do 10 Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
pełne 360°
-10 °C … +70 °C
żółty

†
†
†
†
†

Typ konektora, strona A:
Typ konektora, strona B:
Użyty kabel:
Układ pinów:
Możliwości transmisyjne:

†
†
†
†
†

Powłoka kabla:
Szybkość transmisji danych:
Ekranowanie:
Zakres temperaturowy:
Kolor:

RJ45 IP20, nadlewany
RJ45 IP20, nadlewany
4 x 2 x AWG27/7, SF/UTP
1:1 EIA/TIA 568 B, 8 styków
Kategoria 6 / Klasa E do 250 MHz zgodnie
z ISO/IEC 11801 i EN 50173-1
PUR
do 1 Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
pełne 360 °
0 °C … + 60 °C
żółty

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE, ZASTOSOWANIE
† Zastosowanie:

wewnętrzne i zewnętrzne instalacje
przemysłowe

Kabel krosowy przemysłowy kat. 5e
RJ45 na RJ45, PUR
Symbol: AIL-094747470[d]

Kabel krosowy przemysłowy
RJ45 PushPull IP65/67
Symbol: AIL-094570115[d]

* gdzie [d] to długość kabla
dostępne długości 10 - 1.5m, 13 - 3m, 15 - 5m, 21 - 10m, 22 - 20m

OPIS
Kabel krosowy przemysłowy, RJ45 na RJ45, kat. 5e, PUR
* gdzie [d] to długość kabla
dostępne długości 09 - 1.5m, 10 - 3m, 11 - 5m, 14 - 20m

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OPIS
Kabel krosowy przemysłowy, RJ45 PushPull IP65/67 na RJ45 IP20

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
†
†
†
†
†

Typ konektora, strona A:
Typ konektora, strona B:
Użyty kabel:
Układ pinów:
Możliwości transmisyjne:

†
†
†
†
†

Powłoka kabla:
Szybkość transmisji danych:
Ekranowanie:
Zakres temperaturowy:
Kolor:

RJ45 PushPull IP65/67
RJ45 IP20
4 x 2 x AWG26/7, S/FTP
1:1 EIA/TIA 568 B, 8 styków
Kategoria 6A / Klasa EA do 500 MHz zgodnie
z ISO/IEC 11801 i EN 50173-1
PVC
do 10 Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
pełne 360 °
-10 °C … + 70 °C
żółty

†
†
†
†
†

Typ konektora, strona A:
Typ konektora, strona B:
Użyty kabel:
Układ pinów:
Możliwości transmisyjne:

†
†
†
†
†

Powłoka kabla:
Szybkość transmisji danych:
Ekranowanie:
Zakres temperaturowy:
Kolor:

RJ45 IP20, nadlewany
RJ45 IP20, nadlewany
4 x 2 x AWG26/7, SF/UTP
1:1 EIA/TIA 568 B, 8 styków
Kategoria 5e / Klasa D do 100 MHz zgodnie
z ISO/IEC 11801 i EN 50173-1
PUR
do 1 Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
pełne 360 °
0 °C … + 60 °C
żółty

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE, ZASTOSOWANIE
† Zastosowanie:

wewnętrzne instalacje w szafach
przemysłowych i jednostkach kontrolnych,
PROFINET
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Rozwiązania telefoniczne
Rozwiązania telefoniczne marki ALANTEC oferują produkty w technice RJ45 i RJ11 oraz
konwencjonalnej technice LSA dla klasycznych gniezdników. Liczne akcesoria, takie jak ochrona
przeciwprzepięciowa, gniazda natynkowe oraz obudowy rozdzielcze z tworzywa sztucznego
w wersjach wewnętrznych i zewnętrznych uzupełniają obszerny asortyment telefoniczny.

SYSTEMY MIEDZIANE
85
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Panel krosowy kat. 3 ISDN

Panel krosowy kat. 3 ISDN

nieekranowany, 25 portów, 19", 1U, LSA

nieekranowany, 50 portów, 19", 1U, LSA
Symbol: PK012

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE

Symbol: PK007

OPIS

OPIS

Podstawowy element systemu klasy C zaprojektowany do wykonywania głównych
i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych.

Podstawowy element systemu klasy C zaprojektowany do wykonywania głównych
i pośrednich punktów dystrybucyjnych w sieciach teleinformatycznych.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

† 25 portów RJ45, oznaczenia portów zrealizowane jako numerowane pola

† 25 portów RJ45, oznaczenia portów zrealizowane jako numerowane pola

†
†
†
†

opisowe.
Układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce drukowanej.
Uniwersalne złącza szczelinowe, kompatybilne z narzędziem LSA
z sekwencją 568A/B.
W skład zestawu wchodzą elementy mocujące oraz opaski kablowe.
Tory klasy C przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 16 MHz.

RYSUNEK TECHNICZNY

opisowe.
† Układ kompensacyjny zrealizowany bezpośrednio na płytce drukowanej.
† Uniwersalne złącza szczelinowe, kompatybilne z narzędziem LSA

z sekwencją 568A/B.
† W skład zestawu wchodzą elementy mocujące oraz opaski kablowe.
† Tory klasy C przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 16 MHz.

RYSUNEK TECHNICZNY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Materiał gniazd i złącz:

Materiał gniazd i złącz:

Materiał:
Powłoka lakiernicza:
Gniazdo:
- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:
Złącze szczelinowe LSA:
- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm
farba proszkowa, kolor czarny
> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne tworzywo,
zgodne z normą UL94V-0
> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)

Materiał:
Powłoka lakiernicza:
Gniazdo:
- Trwałość:
- Materiał styków:
- Powłoka styków:
- Siła docisku styków:
- Siła rozciągania:
- Materiał obudowy gniazd:
Złącze szczelinowe LSA:
- Trwałość:
- Materiał styków:
- Przyjmuje przewody:

NORMY

NORMY

- ISO 11801
- EN 50173
- PN-EN-50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE

- ISO 11801
- EN 50173
- PN-EN-50173
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5
- ROHS 2002/95/WE

termoplastyczne, samogasnace tworzywo
ABS zgodne z normą UL94V-O.
blacha stalowa walcowana na zimno
o grubości 1,5 mm
farba proszkowa, kolor czarny
> 750 cykli
fosforobrąz
1,27 μm złota na 2,50 μm niklu
> 100 g
min. 4,95 kg
samogasnące, termoplastyczne tworzywo,
zgodne z normą UL94V-0
> 200 cykli
fosforobrąz
22-26 AWG (drut/linka)
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Łączówki telekomunikacyjne

Łączówka rozłączna i nierozłączna

Nakładka opisowa

teleinformatyczna, 10 par

do łączówek teleinformatycznych 10 parowych
Symbol: TEL015

Symbol: TEL00[r]

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 1 rozłączna, 2 nierozłączna

OPIS

OPIS

Łączówka rozłączna wyposażona jest w kontakty, które w normalnym trybie pracy
są zwarte. Istnieje możliwość otwarcia obwodu przez wpięcie kołka izolującego.
Budowa łączówki umożliwia testowanie połączenia po stronie kołka izolacyjnego, a
także po stronie liniowej i stacyjnej.

Uchylna nakładka opisowa, kolor szary, do montażu na łączówki LSA. Posiada
podwójne pole opisowe.

Łączówka nierozłączna wyposażona jest w kontakty, które na stałe zapewniają
połączenie części górnej i dolnej. Istnieje możliwość przetestowania linii w obu
kierunkach jednocześnie.

Panel łączówek 10 parowych

RYSUNEK TECHNICZNY
LSA ŁĄCZÓWKA
ROZŁĄCZNA 2/10

1U, 19", 60 par
Symbol: TEL1U60P

LSA ŁĄCZÓWKA
NIEROZŁĄCZNA 2/10

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
OPIS

† Dane techniczne:

†
†

†

†

†

†

†

- Zakres temperatury przechowywania: -40 C + 90 C
- Zakres temperatury pracy:
-30 C + 80 C
- Kolor:
biały
Parametry mechaniczne:
- Całkowita wysokość łączówki:
31,5 mm
Parametry mechaniczne złączy:
- Szczęki kontaktu IDC LSA (spec. stop mosiądzu pokryty srebrem - warstwa
pokrywy srebra w obszarze styku 5 μm)
Przyłącze żył kabla:
- Złącze szczelinowe IDC LSA
- Średnica żyły - przewody jednorodne: 0,40 - 0,80 mm (AWG 26-20)
- W przypadku podłączenie dwóch zył w tej samej szczelinie:
0,40 - 0,65 mm (AWG 26-22)
- Średnica żyły z izolacją:
0,7 - 1,6 mm
- Przewody skręcane - linki:
7 x (0,12 ... 0,32) mm
Ilość połączeń i rozłączeń żył w złączu:
- Dla żył o średnicy 0,40 ... 0,65 mm:
> 200 razy
- Dla żył o średnicy 0,80 mm:
> 50 razy
Materiał:
- Tworzywo sztuczne:
PBT
- Palność zgodnie z normą:
UL94V-0
Rezystancja styku:
- Wartość średnia:
1 mΩ
- Wartość gwarantowana:
<= 2,5 mΩ
- Rezystancja przejścia przez łączówkę rozłączną:
<= 10 mΩ
- Rezystancja przejścia przez łączówkę nierozłącznych: <= 5 mΩ
Łączówki LSA przeznaczone są do obsługi następujących aplikacji:
- Telefonia analogowa i cyfrowa
- Ethernet (10 - BaseT) 10 Mb/s
- Token Ring 4/16 Mb/s
- TPDDI 100 Mb/s
- inne usługi transmisji głosu u danych

Uchwyt do montażu łączówek LSA w standardzie 19".

Panel łączówek 10 parowych
3U, 19", 150 par
Symbol: TEL007

OPIS
Uchwyt do montażu łączówek LSA w standardzie 19".

NORMY
- PN-EN 60947-7-1
- UL94V-0
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Magazynek odgromników 3P

Odgromniki 3P

trójelektrodowe

trójelektrodowe
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ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE

Symbol: TEL014

Symbol: TEL006

OPIS

OPIS

Wyposażenie modułów rozłącznych w magazynki odgromników gazowych z
ochroną termiczną pozwala ochronić systemy przed groźnymi dla sprzętu
aktywnego skutkami zakłóceń (przepięć) z zewnątrz. W chwili wystąpienia
zakłócenia zniszczeniu ulega co najwyżej odgromnik, chroniąc inne elementy linii
przed uszkodzeniem. Specjalne styki, umieszczone po obu stronach magazynka,
zapewniają automatyczne połączenie środkowej listwy z szyną telekomunikacyjną.

Wyposażenie modułów rozłącznych w magazynki odgromników gazowych z
ochroną termiczną pozwala ochronić systemy przed groźnymi dla sprzętu
aktywnego skutkami zakłóceń (przepięć) z zewnątrz. W chwili wystąpienia
zakłócenia zniszczeniu ulega co najwyżej odgromnik, chroniąc inne elementy linii
przed uszkodzeniem. Specjalne styki, umieszczone po obu stronach magazynka,
zapewniają automatyczne połączenie środkowej listwy z szyną telekomunikacyjną.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE ODGROMNIKÓW

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Materiał:

samogasnące, termoplastyczne tworzywo,
zgodne z norma UL94V-0
Wymiary:
113 x 22, 2 x 41 mm
Materiał styków:
posrebrzany fosforobrąz
Waga:
0,080 kg
Kolor:
szary
Zakresy temperatury: przechowywanie od -40 C do +90 C
praca od -30 C do +80 C

Napięcie znamionowe zapłonu:
Max napięcie wyjściowe:
Prąd znam. udarowy:
Znam. prąd zmienny:
Rezystancja izolacji:
Pojemność:
Pojemność:
Waga:
Zakresy temperatury:

230V 20%
< 430 V
(8/20 ms, a+b-e) 20 kA
(a+b-e, 50 Hz, 1s) 10 A
(dla 100 V) 1010
(a-e, b-e) < 1,5 pF
(a-b) < 1,0 pF
- 0,0024 kg
- przechowywanie -40 C do +90 C
- praca od -30 C do +80 C

NORMY
- ZN-96/TPS.A.-032
- ZN-96/TPS.A.-036
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Moduły keystone / Elementy zabudowy gniazd abonenckich

Gniazdo modularne RJ11 kat. 3

Gniazdo telefoniczne 1xRJ11 kat. 3

narzędziowe, typu keystone, LSA, ISDN

natynkowe, ISDN
Symbol: MK007

Symbol: GN009

OPIS

OPIS

Gniazda modularne służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól
krosowych w instalacjach wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach
teleinformatycznych nie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

Prosty i szybki montaż przez przykręcenie lub przyklejenie do ściany lub biurka.
Wyposażone w gniazdo 1 x RJ11.

ZASTOSOWANIE
Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań można je montować
w dowolnych elementach (panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe, itp.).
† Możliwość przyłączenia kabli w sekwencjach 568B oraz 568A.
† Uniwersalne złącza szczelinowe kompatybilne z narzędziem LSA
† Wykonane w oparciu o płytkę drukowaną.

Wtyki modularne RJ11 kat. 3
ISDN
Symbol: WT004

RYSUNEK TECHNICZNY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
† Materiał korpusu:

Termoplastyczne tworzywo ABS zgodne z normą UL94V-O w kolorze białym
† Gniazdo:

- trwałość:
- materiał styków:
- powłoka styków:
- siła docisku styków:
- siła rozłączania:
† Złącze:
- trwałość:
- materiał styków:
- przyjmuje przewody:
† Parametry elektryczne:
- maks. wartość prądu:
- rezystancja:
- rezystancja izolacji:

> 750 cykli
fosforobrąz
1,25 μm złota na 2,5 μm niklu
> 100 g
15 kg

OPIS
Wtyk telefoniczny RJ11 z czterema stykami. Grubość złocenia styków 6 μm.
Zapewniają skuteczne połączenia kabli z gniazdami typu RJ11.

> 200 cykli
fosforobrąz
22-24 AWG
1,5 A
< 20 mΩ
> 500 mΩ

NORMY
- EIA/TIA-568-C.2
- ISO 11801
- EN 50173
- EN 50288-3-1
- ISO/IEC 61156-5
- IEC 60332-1
- ROHS 2002/95/WE
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ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE

SKRZYNKI DYSTRYBUCYJNE

NORMY

Skrzynka krosowa umożliwia tworzenie punktów dystrybucyjnych dla sygnałów telefonicznych w oparciu o łączówki
telefoniczne rozłączne i nierozłączne LSA. Pozwala na zakończenie w łatwy sposób wszystkich kabli w jednym
punkcie. Zrealizowana w formie obudowy do montażu natynkowego lub podtynkowego (zawiasy schowane
w obudowę z drzwiami wyposażonymi w zamek). Wykonane z samogasnącego termoplastycznego tworzywa ABS.

- niepalność wg UL-94V-0
- zawartość substancji niebezpiecznych
- wg ROHS 2002/95/WE
- oznakowanie CE

Skrzynka dystrybucyjna 30 par

Skrzynka dystrybucyjna 30 par

typu KRONE, do łączówek teletechnicznych

zewnętrzna, szczelność IP44, do łączówek teletechnicznych
Symbol: TEL011

(3 łączówki x 10 par)

170 x 140 x 75 mm (wys. x szer. x głęb.)

Symbol: TEL009

(3 łączówki x 10 par)

198 x 133 x 82 mm (wys. x szer. x głęb.)

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

Skrzynka dystrybucyjna 50 par

Skrzynka dystrybucyjna 50 par

typu KRONE, do łączówek teletechnicznych

zewnętrzna, szczelność IP44, do łączówek teletechnicznych
Symbol: TEL012

(5 łączówek x 10 par)

215 x 215 x 75 mm (wys. x szer. x głęb.)

RYSUNEK TECHNICZNY

Symbol: TEL010

(5 łączówek x 10 par)

195 x 187 x 82 mm (wys. x szer. x głęb.)

RYSUNEK TECHNICZNY
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Skrzynka dystrybucyjna 100 par

Skrzynka dystrybucyjna 100 par

typu KRONE, do łączówek teletechnicznych

zewnętrzna, szczelność IP44, do łączówek teletechnicznych
Symbol: TEL013

(10 łączówek x 10 par)

320 x 215 x 105 mm (wys. x szer. x głęb.)

Symbol: TEL022

(10 łączówek x 10 par)

350 x 190 x 82 mm (wys. x szer. x głęb.)

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

Skrzynka dystrybucyjna 300 par

Nakładki maskujące i pogłębiające

typu KRONE, do łączówek teletechnicznych

do skrzynek dystrybucyjnych
Symbol: TEL008

(30 łączówek x 10 par)

449 x 419 x 105 mm (wys. x szer. x głęb.)

RYSUNEK TECHNICZNY

Symbol: (tabela poniżej)

RAMKA MASKUJĄCA
Ramka maskująca do skrzynek dystrybucyjnych do montażu podtynkowego.

DOSTĘPNE ROZMIARY / SYMBOL
† 30 par
† 50 par
† 100 par

TEL019
TEL020
TEL021

NAKŁADKA POGŁĘBIAJĄCA
Nakładka pogłębiająca do skrzynek dystrybucyjnych. Umożliwia instalację
magazynów odgromników dwuelektrodowych (2P) lub trójelektrodowych (3P) oraz
zabezpieczeń przepięciowo-przeciążeniowych typu BI 180A1.

DOSTĘPNE ROZMIARY / SYMBOL
† 30 par
† 50 par
† 100 par

TEL016
TEL017
TEL018
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KABLE ŚWIATŁOWODOWE

Kable światłowodowe
Oferta ALANTEC w zakresie kabli światłowodowych jest jedną z największych i najbardziej kompleksowych na rynku
polskim. Dysponujemy paletą produktów zaprojektowanych z myślą o instalacjach sieci FTTx, instalacjach szkieletowych
w sieciach teleinformatycznych wewnętrznych i zewnętrznych, a także sieciach metropolitarnych i szerokopasmowych.
WŁÓKNA W KABLACH ŚWIATŁOWODOWYCH

W skład oferty wchodzą kable:
†
†

†

jednomodowe OS2 w powłokach PE do zastosowań zewnętrznych,
jednomodowe OS2 i wielomodowe OM2, OM3, OM4 w powłokach
LSOH do zastosowań uniwersalnych (zewnętrzno-wewnętrznych),
abonenckie oraz łatwego dostępu do zastosowań w budownictwie
mieszkaniowym.

Marka
SUMITOMO
LEONI J-FIBER

Kraj
Japonia
Niemcy

Rodzaj
Jednomodowe
Wielomodowe

REAKCJA NA OGIEŃ
† Euroklasa:

Eca

SYSTEMY ŚWIATŁOWODOWE
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KABLE ŚWIATŁOWODOWE

Kable światłowodowe abonenckie FTTH

Kabel światłowodowy abonencki FTTx

Kabel światłowodowy abonencki FTTx

okrągły, jednomodowy, 1, 2 i 4J 9/125 μm, LSOH, czarny

płaski, jednomodowy, 2 i 4J 9/125 μm, LSOH, czarny i biały

Symbol: FOK-W[r]J-SM-B-C-[t]

Symbol: FOK-W[r]J-SM-A-[k]

* gdzie [r] to rodzaj, [t] typ włókna
dostępne rodzaje 1, 2, 4 włókna, dostępne typy 1 G.657.A, 2 G.652.D

* gdzie [r] to rodzaj, [k] to kolor
dostępne rodzaje 2, 4 J, dostępne kolory B biały, C czarny

OPIS

OPIS

Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne), okrągłe kable do zastosowania
w systemach FTTx, wzmacniane włóknami aramidowymi. Lekka konstrukcja o małej
średnicy 3 mm, duża giętkość i odporność na przeciąganie, płaszcz LSOH odporny
na promienie UV. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia bardzo dobrą
osłonę włókien i dodatkowo umożliwiając łatwe prowadzenie i mocowanie kabla.
Użyte włókna G.657.A oraz G.652.D dodatkowo umożliwiają małe promienie
gięcia. Kable są przeznaczone do instalacji napowietrznych oraz w kanalizacji
teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie)
i mechanicznymi (zaciąganie).

Kable uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne) płaskie to kable do zastosowania w
systemach FTTx. Lekka konstrukcja o małej średnicy, duża giętkość i odporność na
przeciąganie, suchy ośrodek, płaszcz LSOH odporny na UV, wzmocnienie dwoma
prętami FRP.
Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia bardzo dobrą osłonę włókien
i dodatkowo umożliwiając łatwe prowadzenie i mocowanie kabla bezpośrednio
do ścian. Użyte włókna G.657.A dodatkowo umożliwiają małe promienie gięcia.
Dwa pręty FRP usztywniające sprawiają, iż zginanie kabla możliwe jest
w jednej płaszczyźnie.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
†
†
†
†
†

1, 2, 4 włókna jednomodowe
wzmocnienie włóknami aramidowymi
włókna światłowodowe jednomodowe w standardzie G.657.A i G.652.D ITU-T
powłoka niepodtrzymująca płomienia LSOH
powłoka odporna na promienie UV

PRZEKRÓJ KABLA

ZASTOSOWANIE
†
†
†
†

kabel abonencki
sieci FTTx oraz łącza abonenckie
połączenia wewnątrzbudynkowe
kable mieszkaniowe

PARAMETRY
Powłoka zewnętrzna LSOH

†
†
†
†

Włókna aramidowe

Powłoka:
Pręt wzmacniający:
Siła naciągu:
Zakres temperatury:

Włókna jednomodowe

LSOH odporna na UV
FRP (Fibre Reinforced Plastic)
80 N
instalacyjna: od -20°C do +60°C
pracy: od -30°C do +70°C

PRZEKRÓJ KABLA
Powłoka zewnętrzna LSOH
Pręt wzmacniający

ZASTOSOWANIE

Tuba plastikowa

† wewnątrzbudynkowe

PARAMETRY TECHNICZNE
Liczba włókien
Średnica kabla
Waga kabla
Tłumienie włókna dla 1310 nm
Tłumienie włókna dla 1550 nm
Powłoka włókna
Maks. siła naciągu kabla (instalacyjna)
Odporność na uderzenia
Odporność na zginanie
Odporność na wielokrotne zginanie
Odporność na zginanie w trakcie pracy
Odporność na zgniatanie
Odporność na wnikanie wody
Temperatura pracy
Temperatura instalacji

Pręt wzmacniający

1, 2, 4
3 mm
8,5 kg/km
< 0,36 dB/km
< 0,22 dB/km
250 μm
800 N
10 uderzeń, 2 Nm
6 cykli (15xD)
10 cykli (20xD)
< 20000 cykli R=90 m
500 N / 100 mm
3 m słupa wody przez 24h
-40 C do 60 C
-10 C do 60 C

NORMY

REAKCJA NA OGIEŃ

† EN 50575:2014+A1:2016
† EN 13501-6:2014
† EN 60332-1-2:2004+A1:2015

† Euroklasa:

NORMY

REAKCJA NA OGIEŃ

† EN 50575:2014+A1:2016
† EN 13501-6:2014
† EN 60332-1-2:2004+A1:2015

† Euroklasa:

Eca
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KABLE ŚWIATŁOWODOWE

Kabel światłowodowy dostępowy FTTx

Kabel światłowodowy uniwersalny OM4 i OM3

EASY ACCESS, okrągły, jednomodowy, 12, 24, 36 i 48J 9/125 μm,
LSOH, czarny

U-DQ(ZN)BH, uniwersalny, wielomodowy, 4 do 24G 50/125 μm, LSOH

Symbol: FOK-W[r]J-SM-C-C

Symbol: FOK-U[r]G-MM-[t]

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 12, 24, 36, 48

* gdzie [r] to rodzaj, [t] to włókno
dostępne rodzaje 4, 8, 12, 24 G, dostępne włókna OM 3 i OM 4

OPIS

OPIS

Kabel światłowodowy dostępowy EASY ACCESS jest stosowany w systemach
okablowania światłowodowego budynków wykorzystujących konstrukcję tzw.
kabla łatwego dostępu. Kabel wykonany jest w konstrukcji luźnej tuby bezżelowej.
Taka budowa umożliwia wykonanie okna w powłoce kabla i wyprowadzenia
poszczególnych włókien światłowodowych bez konieczności spawania w miejscu
odgałęzienia.

Kable uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne) z niemetaliczną ochroną przed
gryzoniami i płaszczem LSOH. Konstrukcja oparta o centralną tubę wypełnioną
żelem. Kable uniwersalne mogą być układane w kanalizacjach, peszlach, rurach
kablowych lub bezpośrednio w ziemi, w miejscach gdzie nie są narażone na
bezpośrednie uszkodzenia mechaniczne. Włókna optyczne pozostają
zabezpieczone przed wilgocią żelem hydrofobowym oraz wzmocnione
antygryzoniowo włóknami aramidowymi.

Kable łatwego dostępu przeznaczone są do montażu w budynkach wielomieszkaniowych i biurowych. System z kablem łatwego dostępu pozwala operatorom
telekomunikacyjnym, operatorom internetowym i telewizji kablowych na szybszą
i prostszą instalację w celu zapewnienia odbiorcom usług szerokopasmowych.

Kable wielomodowe (MM - Multi Mode) 50/125 µm znajdują zastosowanie
w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne sieci telekomunikacyjne,
komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx. Kolor powłoki: niebieski.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

PRZEKRÓJ KABLA

† 12, 24, 48 włókien jednomodowych
† wzmocnienie z 2 prętów aramidowych
† konstrukcja umożliwiająca wycinanie okna i łatwy dostęp do włókien bez ich

płaszcz zewnętrzny
otulina z włókien aramidowych

uszkadzania
† możliwość wyciągnięcia włókna do 20 metrów
† włókna światłowodowe jednomodowe w standardzie G.657.A ITU-T
† powłoka nie podtrzymująca płomienia LSOH

tuba plastikowa
żel hydrofobowy
włókno

PRZEKRÓJ KABLA
Wskaźnik cięcia okna w powłoce kabla
Luźna tuba w połowie wypełniona włóknami

Pręt aramidowy
Powłoka LSOH
Włókno światłowodowe w powłoce 900 μm

Średnica zewnętrzna
Waga

5,5 mm
4 ÷ 24 włókna: 45 kg

Maks. siła ciągnienia (statyczna)
Rodzaj włókna wg ITU-T

1000 N
G.651
OM4 - G.651.A1a.3
OM3 - G.651.A1a.2

Rodzaj włókna wg IEC 60793-2
Maks. siła ciągnienia (dynamiczna)

2000 N

Min. promień zgięcia podczas instalacji

R = 60 mm
Odporny na wzdłużną penetrację
wody

Odporność na wodę

ZASTOSOWANIE
†
†
†
†
†

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

kabel łatwego dostępu w sieciach FTTH
budownictwo mieszkaniowe i wielorodzinne
parkingi, biurowce
nowoczesne sieci FTTH
kable mieszkaniowe wewnętrzne

BUDOWA
Elementy wytrzymałościowe otulina z włókien aramidowych
Powłoka zewnętrzna

PARAMETRY TECHNICZNE
Liczba włókien
Średnica kabla
Masa kabla
Rodzaje włókien
Tłumienie włókna dla 1310 nm
Tłumienie włókna dla 1550 nm
Powłoka włókna
Odporność na zgniatanie
Temperatura pracy
Temperatura instalacji

12, 24, 48
10,5 mm
90 kg / 1000 m
jednomodowe ITU-T G.657.A
< 0,36 dB/km
< 0,22 dB/km
900 μm
500 N / 100 mm
do -20 C do 60 C
do -20 C do 70 C

NORMY

REAKCJA NA OGIEŃ

† EN 50575:2014+A1:2016
† EN 13501-6:2014
† EN 60332-1-2:2004+A1:2015

† Euroklasa:

Eca

LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV, grubość
1 mm, kolor niebieski, nadruk informacyjny
czarny, licznik długości co 1m

TEMPERATURA
Składowania *
Instalacji
Pracy

od -40 c do +70 C
od -30 C do +60 C
od -40 C do +70 C
* transport i przechowywanie

NORMY
†
†
†
†
†
†

ISO 11801 2
EN 50173-1
IEC 60794-3-10
EN 50575:2014+A1:2016
EN 13501-6:2014
EN 60332-1-2:2004+A1:2015

REAKCJA NA OGIEŃ
† Euroklasa:

Eca
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KABLE ŚWIATŁOWODOWE

Kable światłowodowe uniwersalne

KABLE ŚWIATŁOWODOWE UNIWERSALNE
Kable uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne) z niemetaliczną ochroną przed gryzoniami i płaszczem LSOH. Konstrukcja oparta o centralną tubę wypełnioną żelem. Kable
uniwersalne mogą być układane w kanalizacjach, peszlach, rurach kablowych lub bezpośrednio w ziemi, w miejscach gdzie nie są narażone na bezpośrednie uszkodzenia
mechaniczne. Włókna optyczne pozostają zabezpieczone przed wilgocią żelem hydrofobowym oraz wzmocnione antygryzoniowo włóknami aramidowymi.

Kabel światłowodowy uniwersalny OM2

Kabel światłowodowy uniwersalny OS2

U-DQ(ZN)BH, uniwersalny, wielomodowy, 4 do 24G 50/125 μm, LSOH

U-DQ(ZN)BH, uniwersalny, jednomodowy, 4 do 24J 9/125 μm, LSOH

Symbol: FOK-U[r]G-MM

Symbol: FOK-U[r]J-SM

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 4, 8, 12, 24 G

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 4, 8, 12, 24 J

OPIS

OPIS

Kable wielomodowe (MM - Multi Mode) 50/125 µm znajdują zastosowanie
w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne sieci telekomunikacyjne,
komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx. Kolor powłoki: niebieski.

Kable jednomodowe (SM - Single Mode) 9/125 µm charakteryzują wysokie
parametry transmisyjne oraz niewielkie zjawisko dyspersji, a tym samym bardzo
małe straty sygnału. Znajdują zastosowanie w transmisji sygnałów na dalekie
odległości: rozległe sieci telekomunikacyjne, szkieletowe, CATV, dostępowe,
campusowe, WAN, FTTx. Kolor powłoki: czarny.

PRZEKRÓJ KABLA

PRZEKRÓJ KABLA

płaszcz zewnętrzny
otulina z włókien aramidowych

płaszcz zewnętrzny

tuba plastikowa

otulina z włókien aramidowych

żel hydrofobowy

tuba plastikowa

włókno

żel hydrofobowy
włókno

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Średnica zewnętrzna
Waga

5,5 mm
4 ÷ 24 włókna: 45 kg

Maks. siła ciągnienia (statyczna)
Rodzaj włókna wg ITU-T
Rodzaj włókna wg IEC 60793-2

1000 N
G.651
OM2 - G.651.A1a.1

Maks. siła ciągnienia (dynamiczna)

2000 N

Min. promień zgięcia podczas instalacji

R = 60 mm
Odporny na wzdłużną penetrację
wody

Odporność na wodę

BUDOWA
LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV, grubość
1mm, kolor czarny, nadruk informacyjny biały,
licznik długości co 1m

TEMPERATURA
Składowania *
Instalacji

od -40 c do +70 C
od -30 C do +60 C

Pracy

od -40 C do +70 C

Średnica zewnętrzna
Waga

5,5 mm
4 ÷ 24 włókna: 45 kg

Maks. siła ciągnienia (statyczna)
Rodzaj włókna

1000 N
G.652.D

Maks. siła ciągnienia (dynamiczna)

2000 N

Min. promień zgięcia podczas instalacji

R = 60 mm
Odporny na wzdłużną
penetrację wody

Odporność na wodę

BUDOWA

Elementy wytrzymałościowe otulina z włókien aramidowych
Powłoka zewnętrzna

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Elementy wytrzymałościowe otulina z włókien aramidowych
Powłoka zewnętrzna

LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV, grubość
1mm, kolor czarny, nadruk informacyjny biały,
licznik długości co 1m

TEMPERATURA
Składowania *
Instalacji
Pracy

* transport i przechowywanie

od -40 c do +70 C
od -30 C do +60 C
od -40 C do +70 C
* transport i przechowywanie

NORMY
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

ISO 11801 2
EN 50173-1
IEC 60794-3-10
IEC 60332
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034-2
EN 50575:2014+A1:2016
EN 13501-6:2014
EN 60332-1-2:2004+A1:2015

REAKCJA NA OGIEŃ
† Euroklasa:

Eca

NORMY
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

ISO 11801 2
EN 50173-1
IEC 60794-3-10
IEC 60332
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034-2
EN 50575:2014+A1:2016
EN 13501-6:2014
EN 60332-1-2:2004+A1:2015
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Kable światłowodowe zewnętrzne
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KABLE ŚWIATŁOWODOWE

KABLE ŚWIATŁOWODOWE ZEWNĘTRZNE
Kable zewnętrzne z niemetaliczną ochroną przed gryzoniami. Konstrukcja wielotubowa oparta o centralny element wzmacniający. Kable mają zastosowanie w rozwiązaniach
zewnętrznych: do połączeń międzybudynkowych, między punktami dystrybucyjnymi, międzymiastowych, itp. Powłoka PE jest odporna na czynniki atmosferyczne: wilgoć i UV co
umożliwia układanie w kanalizacjach, peszlach, rurach kablowych, bezpośrednio w ziemi lub podwieszania. Włókna optyczne pozostają zabezpieczone przed wilgocią żelem
hydrofobowym oraz wzmocnione antygryzoniowo włóknami szklanymi lub aramidowymi.

Kabel światłowodowy zewnętrzny

Kabel światłowodowy zewnętrzny

A-DQ(ZN)B2Y, zewnętrzny, wielomodowy, 4-24G 50/125 μm, PE

A-DQ(ZN)B2Y, zewnętrzny, jednomodowy, 4 do 144J 9/125 μm, PE

Symbol: FOK-Z[r]G-MM

Symbol: FOK-Z[r]J-SM

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 4, 8, 12, 16, 24 G

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 4, 8, 12, 16, 24, 48, 72, 96, 144 J

OPIS

OPIS

Kable wielomodowe (MM - Multi Mode) 50/125 µm znajdują zastosowanie
w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne sieci telekomunikacyjne,
komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx. Kolor powłoki: czarny.

Kable jednomodowe (SM - Single Mode) 9/125 µm charakteryzują wysokie
parametry transmisyjne oraz niewielkie zjawisko dyspersji a tym samym bardzo
małe straty sygnału. Znajdują zastosowanie w transmisji sygnałów na dalekie
odległości: rozległe sieci telekomunikacyjne, szkieletowe, CATV, dostępowe,
campusowe, WAN, FTTx. Kolor powłoki: czarny.

BUDOWA
Ośrodek kabla stanowi centralny element wytrzymałościowy w postaci rdzenia z
tworzywa sztucznego otoczony luźnymi tubami, w których znajdują się włókna
światłowodowe. Wnętrze tub wypełnia żel hydrofobowy, który stanowi izolację
przeciwwilgociową włókien. Całość ośrodka pozostaje otoczona i zabezpieczona
tworzywem sztucznym oraz włóknami aramidowymi, stanowiącymi bezpieczną
zaporę antygry-zoniową. Tuba zielona jest tubą kierunkową.
† Elementy wytrzymałościowe - otulina z włókien aramidowych
† Powłoka zewnętrzna - polietylen PE odporny na wilgoć

BUDOWA
Ośrodek kabla stanowi centralny element wytrzymałościowy w postaci rdzenia z
tworzywa sztucznego otoczony luźnymi tubami, w których znajdują się włókna
światłowodowe. Wnętrze tub wypełnia żel hydrofobowy, który stanowi izolację
przeciwwilgociową włókien. Całość ośrodka pozostaje otoczona i zabezpieczona
tworzywem sztucznym oraz włóknami aramidowymi, stanowiącymi bezpieczną
zaporę antygryzoniową. Tuba zielona jest tubą kierunkową.
† Elementy wytrzymałościowe - otulina z włókien aramidowych
† Powłoka zewnętrzna - polietylen PE odporny na wilgoć

i promieniowanie UV, kolor czarny, nadruk informacyjny
w kolorze białym, licznik długości co 1m

i promieniowanie UV, kolor czarny, nadruk informacyjny
w kolorze białym, licznik długości co 1m

PRZEKRÓJ KABLA

PRZEKRÓJ KABLA

płaszcz zewnętrzny
otulina z włókien aramidowych

płaszcz zewnętrzny

tuba plastikowa

otulina z włókien aramidowych

żel hydrofobowy

tuba plastikowa

rdzeń wzmacniający

żel hydrofobowy

włókno
rdzeń wzmacniający
włókno

POWŁOKA
ANTYGRYZONIOWA

POWŁOKA
ANTYGRYZONIOWA

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Właściwości mechaniczne
Średnica Liczba Wymiary kabla
Liczba zewnę- elemen- Średnica
Maks. siła
Min. promień
tów zewnętr Waga
włókien trzna
ciągnienia [N]
zginanai [mm]
kabla
w kablu tuby w kablu z-na
Statyczn Dyna. Statyczn
[kg/km] Dyna.
[mm]
[tuby]
[mm]
(instalacja) a (praca) (instalacja) a (praca)
4 - 24
1,8
6
4000
2000
90
160
8
50

TEMPERATURA
Składowania *
Instalacji
Pracy

od -40 c do +70 C
od -30 C do +60 C
od -40 C do +70 C

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Właściwości mechaniczne
Średnica Liczba Wymiary kabla
Liczba zewnę- elemen- Średnica
Maks. siła
Min. promień
tów zewnętr Waga
włókien trzna
ciągnienia [N]
zginanai [mm]
kabla
w kablu tuby w kablu z-na
Statyczn Dyna. Statyczn
[kg/km] Dyna.
[mm]
[tuby]
[mm]
(instalacja) a (praca) (instalacja) a (praca)
4 - 72
1,8
6
8,5
50
4000
2000
90
160
72 - 96
1,8
8
9,7
70
4000
2000
120
180
12
4000
150
210
96 - 144 1,8
12
105
2000

NORMY

TEMPERATURA

* transport i przechowywanie

NORMY

REAKCJA NA OGIEŃ

- ISO 11801 2
- EN 50173-1
- IEC 60794-3-10
- EN 50575:2014+A1:2016

† Euroklasa:

Fca

Składowania *
Instalacji
Pracy

od -40 c do +70 C
od -30 C do +60 C
od -40 C do +70 C
* transport i przechowywanie

- ISO 11801 2
- EN 50173-1
- IEC 60794-3-10
- EN 50575:2014+A1:2016

REAKCJA NA OGIEŃ
† Euroklasa:

Fca
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Elementy światłowodowe
Oferta ALANTEC w zakresie systemów światłowodowych to rozwiązanie spełniające najwyższe
wymagania zarówno w centrach przetwarzania danych, sieciach szkieletowych, dostępowych typu
FTTx jak również metropolitarnych i szerokopasmowych. Oferujemy pełną gamę paneli krosowych,
gniazd i obudów FTTx, muf światłowodowych, pigtaili, adapterów, wtyków, kabli krosowych
i akcesoriów. Na zamówienie klienta oferujemy usługę dostaw kabli światłowodowych z fabrycznie
zarobionymi wtykami tzw. multipatchcord’ów z protokołem pomiarowym.

SYSTEMY ŚWIATŁOWODOWE
97
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Mieszkaniowe szafki multimedialne oraz wyposażenie
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ELEMENTY ŚWIATŁOWODOWE

INFORMACJA
W lutym 2016 roku mijają trzy lata od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne,
wprowadzając między innymi obowiązek montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą miedzianą w każdym nowym mieszkaniu.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Mieszkaniowa szafka multimedialna
natynkowa lub podtynkowa, wysokość 350 i 500 mm

Kabel światłowodowy dostępowy

Kabel światłowodowy abonencki

okrągły, jednomodowy, 12, 24 i 48J 9/125 μm

okrągły, jednomodowy, 1, 2 i 4J 9/125 μm

Symbol: FOOM-I-[r]-[m]

strona: 94

Dostępne

strona: 93

Kabel światłowodowy abonencki

Kabel U/UTP kat. 5e PVC

płaski, jednomodowy, 2 i 4J 9/125 μm

4x2x24AWG, 125MHz, 1Gb/s

* gdzie [r] to rozmiar, [m] to montaż
rodzaje 350 mm, 500 mm, montaż P podtynkowy, N natynkowy

OPIS
Multimedialne obudowy mieszkaniowe służące w szczególności umieszczeniu
doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub
pasywnych oraz w razie potrzeby z doprowadzeniem zasilania elektrycznego,
a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu zgodne z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Możliwość integracji z szafkami
elektrycznymi w tej samej linii designerskiej. Dostępne również w naszej ofercie.

strona: 93

strona: 17

Gniazdo modularne RJ45 kat. 5e

Gniazdo modularne RJ11 kat. 3

narzędziowe, nieekranowane, typu keystone

narzędziowe, typu keystone, LSA, ISDN

WYMIARY
Natynkowa
Symbol
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Wysokość
całkowita
Szerokość
całkowita

Podtynkowa

FOOM-I-350-N

FOOM-I-500-N

FOOM-I-350-P

FOOM-I-500-P

350
250

500
350

350
250

500
350

90

90

350

500

250

350

404

554

350,5

405,5

strona: 57

strona: 89

Adapter FO typu keystone

Adapter FO typu keystone

pod złącze F, kolor biały

pod złącze HDMI (2x żeńskie), kolor biały

* Wszystkie podane wymiary w mm

PARAMETRY
† Korpus wykonano z blachy ocynkowanej z regulowaną ramką wykonaną

strona: 119

z blachy DC01 o gr. 1 mm malowana proszkowo.
† W standardzie kolor biały, inne dostępne pod specjalne zamówienie.
† Szafka zaopatrzona w ażurową ściankę tylną umożliwiającą w dowolnym

strona: 119

Gniazdo elektryczne 2P+Z

Fast Connector SC/APC

standardowe, białe

szybkozłącze

miejscu zainstalowanie urządzenia aktywnego bądź płytki montażowej.
† Dodatkowo szafka wyposażona jest w przykręcany panel na:
- 14 gniazd RJ z mocowaniem typu „keystone”
- gniazdo zasilające w standardzie 45x45 mm.
† Z każdej strony korpusu wycięto przepusty kablowe.
† Drzwi zamykane na plastikowy zatrzask.
- Istnieje możliwość zamiany zatrzasku na opcjonalny zamek z kluczem.

GALERIA

strona: 113

strona: 103

Adapter SC/APC simplex

Adapter FO typu keystone

jednomodowy

pod adapter SC simplex/LC duplex

strona: 100

strona: 102

Gniazdo naścienne FTTH

Gniazdo naścienne FTTH

2 x SC simplex, bez adapterów

4 x SC simplex, bez adapterów

strona: 104

strona: 104
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Przełącznice światłowodowe

Przełącznica 12/24 x SC

Przełącznica 24 x ST

19", 1U, z akcesoria montażowymi, kolor czarny lub szary

19", 1U, z akcesoria montażowymi, kolor czarny lub szary

Symbol: FOP-1U-[t]SC[r]-[k]

Symbol: FOP-1U-24STS-[k]

* gdzie [t] to typ, [r] to rodzaj, [k] to kolor
dostępne typy 12, 24 adaptery, rodzaje S simplex, D duplex, kolor S szary, C czarny

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory S szary, C czarny

OPIS

OPIS

Panel światłowodowy z wysuwalną tacką do montażu w szafach i stojakach 19".

Panel światłowodowy z wysuwalną tacką do montażu w szafach i stojakach 19".

PARAMETRY

PARAMETRY

† wysokość 1U do montażu w szafie 19", 12 lub 24 porty
† przeznaczony do wykonywania głównych i pośrednich światłowodowych

† wysokość 1U do montażu w szafie 19", 24 porty
† przeznaczony do wykonywania głównych i pośrednich światłowodowych

punktów rozdzielczych

punktów rozdzielczych

† konstrukcja panelu w formie wysuwanej szuflady umożliwia wygodny montaż

złącz oraz serwis
† wymienna płyta czołowa z numeracją portów do montażu adapterów

w wersjach: SC simplex, SC duplex, ST, FC, LC, E2000
standardowy kolor RAL 7035 (szary) oraz 9005 (czarny)
pięć otworów w tylnej części
regulowane uszy montażowe
specjalne uchwyty umożliwiają zamocowanie 4 kaset światłowodowych
(możliwość demontażu śruby przytrzymującej kasety)
† stalowa obudowa panelu malowana proszkowo
† w skład zestawu wchodzą elementy mocujące, dławiki oraz opaski kablowe
† kaseta spawów nie wchodzi w skład wyposażenia
†
†
†
†

Gniazda
SC simplex
SC simplex
SC duplex
SC duplex
SC simplex
SC simplex
SC duplex
SC duplex

Kolor
szary
czarny
szary
czarny
szary
czarny
szary
czarny

złącz oraz serwis
wymienna płyta czołowa z numeracją portów do montażu adapterów ST
standardowy kolor RAL 7035 (szary) oraz 9005 (czarny)
pięć otworów w tylnej części
regulowane uszy montażowe
specjalne uchwyty umożliwiają zamocowanie 4 kaset światłowodowych
(możliwość demontażu śruby przytrzymującej kasety)
† stalowa obudowa panelu malowana proszkowo
† w skład zestawu wchodzą elementy mocujące, dławiki oraz opaski kablowe
† kaseta spawów nie wchodzi w skład wyposażenia
†
†
†
†
†

DOSTĘPNE MODELE

DOSTĘPNE MODELE
Porty
24
24
24
24
12
12
12
12

† konstrukcja panelu w formie wysuwanej szuflady umożliwia wygodny montaż

Symbol
FOP-1U-24SCS-S
FOP-1U-24SCS-C
FOP-1U-24SCD-S
FOP-1U-24SCD-C
FOP-1U-12SCS-S
FOP-1U-12SCS-C
FOP-1U-12SCD-S
FOP-1U-12SCD-C

Porty
Gniazda
24 ST simplex
24 ST simplex

Kolor
szary
czarny

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY
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Symbol
FOP-1U-24STS-S
FOP-1U-24STS-C

Adaptery światłowodowe
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ELEMENTY ŚWIATŁOWODOWE

ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE
Adaptery pozwalają na łączenie pary włókien światłowodowych zakończonych wtykami. Najczęściej wykorzystywane w przełącznicach, łącząc patchcordy z pigtailami
zespawanymi z kablem światłowodowym lub w gniazdach abonenckich. Zależnie od zaleceń projektowych oraz funkcjonalności stosuje się różne złącza. Najpopularniejszymi
obecnie na rynku są złącza SC oraz LC ze względu na proste połączenie zatrzaskowe, prostokątny przekrój poprzeczny umożliwiający gęste upakowanie na panelu oraz plastikową
konstrukcję (oczywiście poza ferrulą).

Adapter LC duplex

Adapter SC simplex

jednomodowy

jednomodowy
Symbol: FOA-LC-SMD

Symbol: FOA-SC-SMS

Adapter SC duplex

Adapter SC/APC simplex

jednomodowy

jednomodowy
Symbol: FOA-SC-SMD

Symbol: FOA-SCA-SMS

Adapter SC/APC duplex

Adapter LC duplex

jednomodowy

wielomodowy
Symbol: FOA-SCA-SMD

Symbol: FOA-LC-MMD

Adapter SC simplex

Adapter SC duplex

wielomodowy

wielomodowy
Symbol: FOA-SC-MMS

Symbol: FOA-SC-MMD
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Adaptery światłowodowe

Adapter LC duplex OM3

Adapter SC simplex OM3

wielomodowy

wielomodowy
Symbol: FOA-LC-MMD-3

Symbol: FOA-SC-MMS-3

Adapter SC duplex OM3

Adapter LC duplex OM4

wielomodowy

wielomodowy
Symbol: FOA-LC-MMD-4

Symbol: FOA-SC-MMD-3

Adapter SC duplex OM4

Adapter SC duplex OM4

wielomodowy

wielomodowy
Symbol: FOA-SC-MMD-4

Adapter ST simplex
wielomodowy
Symbol: FOA-ST-MMS
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Adaptery i zaślepki światłowodowe
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Adapter kątowy podwójny 2 x SC duplex

Adapter kątowy podwójny 2 x SC simplex

typu 45x45 mm

2 x SC simplex / 2 x LC duplex, typu 45x45 mm
Symbol: OS018

Symbol: OS019

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Umożliwia montaż adapterów światłowodowych SC duplex w gniazdach
abonenckich natynkowych, podtynkowych i puszkach podłogowych.

Umożliwia montaż adapterów światłowodowych SC simplex / LC duplex
w gniazdach abonenckich natynkowych, podtynkowych i puszkach podłogowych.

Adapter podwójny 2 x ST, 2 x FC

Zaślepka otworu

typu 45x45 mm

SC simplex, SC duplex, ST
Symbol: OS017

Symbol: FOZ-[r]-C

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje SCS - SC simplex, SCD - SC duplex, ST

ZASTOSOWANIE

OPIS

Umożliwia montaż adapterów światłowodowych ST i FC w gniazdach abonenckich
natynkowych, podtynkowych i puszkach podłogowych.

Zaślepka służy do maskowania pustych otworów w panelach modularnych.

Adapter FO typu keystone

Adapter FO typu keystone

pod adapter SC simplex/LC duplex

pod adapter ST simplex
Symbol: MKA-ST-C

Symbol: MKA-SC-C

OPIS

OPIS

Element umożliwiający montaż w panelu PK020, PK042, PK035 adapterów
światłowodowych typu SC simplex / LC duplex.

Element umożliwiający montaż w panelu PK020, PK042, PK035 adapterów
światłowodowych typu ST i FC simplex.
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Zaślepki światłowodowe / Elementy montażowe / Fast Connectory

Zaślepka otworu keystone

Śruba z nakrętką M2x8

kolor czarny

do adapterów SC/LC
Symbol: MKA-Z-C

Symbol: FOS-M2X8

ZASTOSOWANIE

OPIS

Zaślepka typu keystone do wypełniania pustych otworów w panelach modularnych.

Służy do mocowania adapterów SC simplex / SC duplex / LC duplex w adapterach
45x45 mm lub panelach krosowych.

FAST CONNECTORY / SZYBKOZŁĄCZA
Fast Connector umożliwia zakończenie kabla światłowodowego złączem typu SC bez czasochłonnego klejenia i polerowania. Do zarobienia nie są wymagane warunki sterylne,
ponieważ czoło światłowodu zostało wypolerowane i wklejone w warunkach laboratoryjnych. Zakańczany kabel światłowodowy jest pozycjonowany przy montażu dzięki czemu
można uzyskać bardzo niską tłumienność złącza. Żel optyczny, znajdujący się w złączu, niweluje skutki niewielkiej przerwy między wprowadzonym końcem włókna
a zamontowanym włóknem wewnątrz złącza.

Fast Connector SC

Fast Connector SC/APC

szybkozłącze

szybkozłącze
Symbol: FOFC-SC

ZARABIANIE

KOMPONENTY

† Na światłowód nałóż nakręcaną osłonę.
† Użyj noża motylkowego aby ściągnąć 50-60 mm izolacji kabla światło†

†

†
†

†
†

Symbol: FOFC-SCA

wodowego i dostać się do włókna.
Użyj mechanicznego strippera w celu pozbycia się warstwy 0,125 mm płaszcza,
zostawiając 24 mm warstwy 0,25mm. Oczyść włókno za pomocą chusteczki
z alkoholem.
Za pomocą obcinarki włókien światłowodowych utnij włókno tak aby zostało
8mm w formie nieosłoniętej. Za pomocą załączonej miarki sprawdź czy
przygotowane przez Ciebie włókno zgadza się rysunkiem powyżej.
Włóż tak przygotowane włókno do korpusu Fast Connectora.
Wprowadź światłowód do korpusu aż do oporu. Światłowód powinien
zatrzymać się na przegrodzie. Jednocześnie rozpocznij nakręcanie osłony jak na
rysunku powyżej.
Pociągnij w górę cięgno.
Nałóż obudowę wtyku, montaż zakończony.

część główna/korpus
cięgno

włókno
obudowa wtyku

światłowód
osłona ferulli

AKCESORIA DODATKOWE
† Zestaw narzędzi do Fast Connectorów
† Obcinarka włókien światłowodowych
† Ściągacz izolacji

NI032/33
NI030/31
NI026
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nakręcana osłona

Gniazda oraz szafki FTTH do domu i biura
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Gniazdo naścienne FTTH

Gniazdo naścienne FTTH

2 x SC simplex, bez adapterów

4 x SC simplex, bez adapterów

ELEMENTY ŚWIATŁOWODOWE

Symbol: FOPA-4A-01

Symbol: FOPA-2A-01

OPIS

OPIS

Naścienne gniazdo światłowodowe umożliwia organizację do 4 włókien
optycznych. Przeznaczone jest do instalacji wewnętrznych. Posiada 2 porty SC
simplex / LC duplex.

Kliencka przełącznica światłowodowa umożliwia organizację 4 adapterów SC
simplex / LC duplex. Pozwala na wprowadzenie 1 kabla światłowodowego.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
†
†
†
†
†

Max. liczba adapterów:
Organizacja ilości włókien:
Wymiary:
Materiał:
Zamykanie:

2 x SC simplex / 2 x LC duplex
4
wys. 86mm × szer. 88mm × głęb. 22mm
plastik - tworzywo sztuczne
zatrzask

ZASTOSOWANIE
†
†
†
†

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Sieci telekomunikacyjne
Sieci LAN, WAN
Instalacje CCTV
FTTx

† Elementy montażowe. UWAGA: adaptery

światłowodowe oraz pigtaile nie wchodzą
w skład wyposażenia gniazda

†
†
†
†
†

Max. liczba adapterów:
Organizacja ilości włókien:
Wymiary:
Materiał:
Zamykanie:

ZASTOSOWANIE
†
†
†
†

Sieci telekomunikacyjne
Sieci LAN, WAN
Instalacje CCTV
FTTx

4 x SC simplex / 4 x LC duplex
4/8
wys. 110 mm × szer. 150 mm × głęb. 30 mm
plastik - tworzywo sztuczne
zatrzask

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
† Elementy montażowe, termokurczliwe

osłonki spawów, dodatkowa tuba
osłonowa, opaski kablowe. UWAGA:
adaptery światło-wodowe oraz pigtaile nie
wchodzą w skład wyposażenia gniazda

Naścienna puszka rozdzielcza

Naścienna szafka rozdzielcza

4 x SC simplex, bez adapterów

24 x SC simplex (w zestawie tacki)
Symbol: FOPA-4A-03

Symbol: FOSN-24A-01

OPIS

OPIS

Mała przełącznica światłowodowa umożliwia organizację 6 włókien optycznych.
Przeznaczona jest do instalacji wewnętrznych. Wyposażona w 2 porty
wlotu/wylotu, posiada regulowane uchwyty na kable. Pozwala na wprowadzenie
dwóch kabli światłowodowych oraz zainstalowanie do czterech adapterów SC
simplex lub LC duplex.

Przełącznica światłowodowa umożliwia organizację włókien optycznych.
Wyposażona jest w 4 porty wlotu/wylotu o średnicy 30 mm każdy. Przełącznica jest
stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Jest
przeznaczona do instalacji wewnętrznych. Wspornik na adaptery pozwala na
zainstalowanie 24 adapterów typu SC simplex lub LC duplex. Organizację włókien
światłowodowych w przełącznicy umożliwiają dwie tacki światłowodowe (jedna
tacka światłowodowa o nominalnej pojemności 12 spawów). Przełącznica jest
wykonana ze stali walcowanej na zimno i malowana proszkowo w kolorze białym.

DANE TECHNICZNE
†
†
†
†
†
†
†

Liczba portów wlotu/wylotu:
Max. średnica wlotu/wylotu:
Max. liczba adapterów:
Organizacja ilości włókien:
Wymiary:
Materiał:
Zamykanie:

ZASTOSOWANIE
†
†
†
†

Sieci telekomunikacyjne
Sieci LAN, WAN
Instalacje CCTV
FTTH

2
Ø12 mm
4 x SC simplex / 4 LC duplex
6
wys. 150 mm × szer. 104 mm × głęb. 25 mm
plastik - tworzywo sztuczne
klips zatrzaskowy

DANE TECHNICZNE
†
†
†
†

Liczba portów wlotu/wylotu:
Max. średnica wlotu/wylotu:
Max. liczba adapterów:
Organizacja ilości włókien:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

† Wymiary:
† Materiał:

† elementy montażowe, opaski zaciskowe
† osłonki spawów, UWAGA: adaptery

† Zamykanie:

4
Ø30 mm
24 x SC simplex / 24 LC duplex
2 tacki światłowodowe każda o pojemności
12 włókien
wys. 265 mm × szer. 254 mm × głęb. 65 mm
stal walcowana na zimno (kolor biały)
malowana proszkowo
zamek jednopunktowy

światło-wodowe oraz pigtaile nie wchodzą
w skład wyposażenia gniazda
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Gniazda oraz szafki FTTH do domu i biura

Naścienna szafka rozdzielcza dwudrzwiowa

Szczelny panel abonencki

24 x SC simplex (w zestawie tacki)

16 x SC simplex, IP65, z zamkiem na kluczyk
Symbol: FOPA-16A-02

Symbol: FOSN-24A-02

OPIS

OPIS

Szafka rozdzielcza światłowodowa umożliwia organizację włókien optycznych.
Wyposażona jest w 8 portów wlotu/wylotu o średnicy 20 mm każdy. Szafka jest
stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających.
Przeznaczona jest do instalacji wewnętrznych. Wspornik na adaptery pozwala na
zainstalowanie 24 adapterów typu SC simplex lub LC duplex. Organizację włókien
światłowodowych w przełącznicy umożliwia tacka światłowodowa (jedna tacka
światłowodowa o nominalnej pojemności 24 spawów). Przełącznica jest wykonana
ze stali walcowanej na zimno i malowana proszkowo.

Panel abonencki wyposażony w 18 portów wlotu/wylotu. Obudowa wykonana jest
z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, temperaturę, oraz
substancje chemiczne. Zaprojektowany tak by instalacja przebiegała w sposób
nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferując sprawdzony system
zarządzania włóknami światłowodowymi.

DANE TECHNICZNE
†
†
†
†
†
†

Liczba portów wlotu/wylotu:
Max. średnica wlotu/wylotu:
Max. liczba adapterów:
Organizacja ilości włókien:
Wymiary:
Materiał:

† Zamykanie:

8
Ø20 mm
24 x SC simplex / 24 LC duplex
24 włókna
wys. 455 mm × szer. 385 mm × głęb. 95 mm
stal walcowana na zimno malowana
proszkowo
dwa zamki jednopunktowe oraz zatrzaski

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
†
†
†
†

Wymiary:
Waga:
Zakres temperatur:
Szczelność:

wys. 300 x szer. 220 x głęb. 80 mm
1120 g
od -40ºC do +60ºC
IP65

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
† Zintegrowana tacka

światłowodowa na 24 spawy
† Zintegrowana kaseta zapasu kabla
† Zintegrowane wsporniki na
adaptery światłowodowe
† 16 x SC simplex / LC duplex (maks.
32 połączenia)

† Taśma uszczelniająca
† Tuby ochronne do dystrybucji włókien
† Plastikowe opaski zaciskowe

jednokrotnego użycia
† Dwa klucze
† Śruby
† Akcesoria uszczelniające

† zintegrowana tacka światłowodowa na 24 spawy
† zintegrowana kaseta zapasu kabla
† zintegrowane wsporniki na adaptery światłowodowe

24 x SC simplex / LC duplex
† tuby ochronne do dystrybucji włókien
† dwa klucze
† śruby oraz metalowe opaski montażowe

Szczelny panel abonencki
8 x SC simplex, IP65, z zamkiem

ZASTOSOWANIE
†
†
†
†

Symbol: FOPA-8A-01

Sieci telekomunikacyjne
Sieci LAN, WAN
Instalacje CCTV
FTTH

OPIS
Panel abonencki wyposażony w 8 portów wlotu/wylotu. Obudowa wykonana jest
z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, temperaturę, oraz
substancje chemiczne. Zaprojektowany tak by instalacja przebiegała w sposób
nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferując sprawdzony system
zarządzania włóknami światłowodowymi.

DANE TECHNICZNE
†
†
†
†
†
†
†

Liczba portów wlotu/wylotu:
Maks. średnica wlotu/wylotu:
Maks. liczba adapterów:
Organizacja ilości włókien:
Wymiary:
Materiał:
Zamykanie:
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Ø16 mm / 6 mm + poszerzone wejście 12 mm
8 x SC simplex / 8 LC duplex
8
wys. 207 mm × szer. 181 mm × głęb. 45 mm
plastik - tworzywo sztuczne
klips zatrzaskowy / skręcana
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Szczelny panel abonencki

Kaseta spawów światłowodowych

24 x SC simplex, IP65

z uchwytami na 12 spawów
Symbol: FOPA-24A-01

Symbol: FOC-12

OPIS

OPIS

Panel abonencki wyposażony w 24 portów wlotu/wylotu. Obudowa wykonana jest
z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, temperaturę, oraz
substancje chemiczne. Zaprojektowany tak by instalacja przebiegała w sposób
nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferując sprawdzony system
zarządzania włóknami światłowodowymi.

Kaseta na 12 spawów światłowodowych, wykorzystywana jest do zabezpieczania
i magazynowania połączonych ze sobą włókien światłowodowych (kabli,
patchcordów, pigtaili). Umożliwia w precyzyjny sposób montaż 12 spawów a dzięki
małym rozmiarom i uniwersalnemu systemowi mocowania doskonale nadaje się do
przełącznic i muf światłowodowych.
Kaseta wyposażona jest w uchwyty pozwalające na osadzenie osłonek spawów
termicznych, elementy do prowadzenia i ułożenia włókien światłowodowych
oraz pokrywę zabezpieczającą. Współpracuje zarówno z osłonami spawów 40mm
jak i 61mm.

DANE TECHNICZNE
†
†
†
†

Wymiary:
Waga:
Zakres temperatur:
Szczelność:

wys. 420 x szer. 260 x głęb. 90 mm
2200 g
od -40ºC do +60ºC
IP65

PARAMETRY
† montaż do 12 spawów
† współpraca z panelami i przełącznicami światłowodowymi
† wymiary szer. 140 x wys. 11 x głęb. 100 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
† Zintegrowana tacka światłowodowa

na 24 spawy
† Zintegrowana kaseta zapasu kabla
† Zintegrowane wsporniki na adaptery
światłowodowe
† 24 x SC simplex / LC duplex

† Taśma uszczelniająca
† Tuby ochronne do dystrybucji

włókien
† Dwa klucze
† Śruby oraz metalowe opaski

montażowe

Mufa światłowodowa płaska - przelotowa
do 24 do 48 spawów, kompletny zestaw
Symbol: FOM-[r]K

Szczelny panel abonencki
4 x SC simplex, IP65
Symbol: FOPA-4A-02

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 24 lub 48 wkókien

OPIS
Mufa światłowodowa - to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia
metodą spawania włókien dwóch (lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli
światłowodowych. Charakteryzuje je wysoka jakość uszczelnienia, bardzo wydajny
i prosty system organizacji włókien, możliwość rozbudowy o kolejne kasety całkowita pojemność mufy to 24 lub 48 spawów.

OPIS
Panel abonencki wyposażony w 4 porty wlotu/wylotu. Stosowany do ochrony
splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Materiał poliwęglan
tworzący obudowę wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego
na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje
chemiczne, co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych,
kanałowych oraz doziemnych. Zaprojektowany tak by instalacja przebiegała
w sposób nieskomplikowany i sprawny.

ZASTOSOWANIE
† osłona połączeń dwóch lub więcej kabli światłowodowych
† przystosowane do różnorakiego montażu w traktach światłowodowych

napowietrznych, kanalizacyjnych oraz wewnątrz budynkowych
† pełnią funkcje naprawcze, rozgałęźne oraz przelotowe

WŁAŚCIWOŚCI
DANE TECHNICZNE
†
†
†
†
†

Liczba portów wlotu/wylotu:
Maks. liczba adapterów:
Wymiary:
Materiał:
Zamykanie:

4
4 x SC simplex / 4 LC duplex
wys. 200 mm × szer. 102 mm × głęb. 40 mm
plastik - tworzywo sztuczne
klips zatrzaskowy

† przystosowane do szerokiej gamy kabli
† nowoczesny materiał oraz paskowa obudowa zapewniają odporność na

utlenianie się obudowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
wszystkie elementy montażowe: m.in. tacki spawów, osłonki spawów, elementy
montażowe, osłonki termokurczliwe
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Mufy światłowodowe

Mufa światłowodowa pionowa

Mufa światłowodowa pionowa

od 48 do 144 spawów, kompletny zestaw

72 spawy + panel 36 x SC simplex, kompletny zestaw
Symbol: FOM-72K-SC

Symbol: FOM-[r]K

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 48, 72, 144

OPIS

OPIS

Mufa światłowodowa pionowa to kompletny zestaw osprzętu do trwałego
połączenia metodą spawania włókien dwóch (lub większej liczby) odcinków
instalacyjnych kabli światłowodowych. Charakteryzuje ją wysoka jakość
uszczelnienia, bardzo wydajny i prosty system organizacji włókien oraz możliwość
rozbudowy o kolejne kasety (całkowita pojemność muf obejmuje wersje od 48 do
144 spawów).

Mufa światłowodowa pionowa to kompletny zestaw osprzętu do trwałego
połączenia metodą spawania włókien dwóch (lub większej liczby) odcinków
instalacyjnych kabli światłowodowych. Charakteryzuje ją wysoka jakość
uszczelnienia, bardzo wydajny i prosty system organizacji włókien oraz możliwość
rozbudowy o kolejne kasety - całkowita pojemność mufy to 3 kasety po 12
uchwytów na spawy (możliwe piętrowanie) - 72 spawy. Dodatkowo zamontowany
panel na 36 adapterów SC simplex / LC duplex.

ZASTOSOWANIE
† osłona połączeń dwóch lub więcej kabli światłowodowych
† przystosowane do zabudowy w traktach światłowodowych napowietrznych,

kanalizacyjnych oraz instalacjach wewnątrzbudynkowych
† pełnią funkcje naprawcze, rozgałęźne oraz przelotowe

ZASTOSOWANIE
† osłona połączeń dwóch lub więcej kabli światłowodowych
† przystosowane do zabudowy w traktach światłowodowych napowietrznych,

kanalizacyjnych oraz instalacjach wewnątrzbudynkowych
† pełnią funkcje naprawcze, rozgałęźne oraz przelotowe

WŁAŚCIWOŚCI
† przystosowane do szerokiej gamy kabli
† nowoczesny materiał oraz paskowa obudowa zapewniają odporność na

utlenianie się obudowy

WŁAŚCIWOŚCI
† przystosowane do szerokiej gamy kabli
† nowoczesny materiał oraz paskowa obudowa zapewniają odporność na

utlenianie się obudowy

PARAMETRY

NORMY

† zakres temperatur: od -40°C do +55°C
† szczelność:
IP67

- ZN-96/TP S.A.- 008
- ROHS 2002/95/WE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
tacki spawów, osłonki spawów, elementy montażowe, osłonki termokurczliwe

PARAMETRY

NORMY

† wymiary:
wys. 515 x szer. 155 mm
† zakres temperatur: od -40°C do +55°C
† szczelność:
IP67

- ZN-96/TP S.A.- 008
- ROHS 2002/95/WE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
tacki spawów, osłonki spawów, elementy montażowe, osłonki termokurczliwe

uszczelka pierścieniowa
obręcz plastikowa
kaseta spawów

obręcz metalowa

uziemienie
zawór ciśnienia

Osłonka spawu światłowodowego
rozmiar 40, 45 i 61 mm

gumowe wypełnienia otworów

Symbol: FOO-[r]

PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA MUFY

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 40 mm, 45 mm, 61 mm

OPIS
Osłonka termiczna spawu jest niezbędnym elementem zabezpieczającym spaw
światłowodowy. Dostępne w długościach 40, 45 i 61 mm.
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ŚWIATŁOWODOWE KABLE KROSOWE
Patch cord światłowodowy to odcinek kabla z dwóch stron zarobiony odpowiednimi wtykami, służy do połączeń pomiędzy urządzeniami w punktach krosowych (LAN, WAN) oraz
końcowych urządzeń abonenckich opartych na technologii światłowodowej. Patchcordy ALANTEC dostępne są w wykonaniach jednomodowych (9/125 μm) oraz
wielomodowych OM2, OM3, OM4 (50/125 μm). W ciągłej ofercie, posiadamy kable zakończone wtykami ST, SC i LC w różnych konfiguracjach. Długości standardowe: 1-5 mb.
Na życzenie istnieje możliwość wyprodukowania specjalnych długości i użycia wtyków FC, FC/APC, SC/APC.

Patchcord LC - LC

Patchcord LC - SC

jednomodowy, OS2, 9/125µm, duplex, od 1 do 5m

jednomodowy, OS2, 9/125µm, duplex, od 1 do 5m

Symbol: FOC-LCLC-9SMD-[d]

Symbol: FOC-LCSC-9SMD-[d]

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

Patchcord SC - SC

Patchcord LC - SC/APC

jednomodowy, OS2, 9/125µm, duplex, od 1 do 5m

jednomodowy, OS2, 9/125µm, duplex, od 1 do 5m

Symbol: FOC-SCSC-9SMD-[d]

Symbol: FOC-SCALC-9SMD-[d]

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

Patchcord SC/APC - SC

Patchcord SC/APC - SC/APC

jednomodowy, OS2, 9/125µm, duplex, od 1 do 5m

jednomodowy, OS2, 9/125µm, duplex, od 1 do 5m

Symbol: FOC-SCASC-9SMD-[d]

Symbol: FOC-SCASCA-9SMD-[d]

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

Patchcord LC - LC

Patchcord LC - SC

wielomodowy, OM2, 50/125µm, duplex, od 1 do 5m

wielomodowy, OM2, 50/125µm, duplex, od 1 do 5m

Symbol: FOC-LCLC-5MMD-[d]

Symbol: FOC-LCSC-5MMD-[d]

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m
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Patchcord SC - SC

Patchcord LC - LC

wielomodowy, OM2, 50/125µm, duplex, od 1 do 5m

wielomodowy, OM3, 50/125µm, duplex, od 1 do 5m

Symbol: FOC-SCSC-5MMD-[d]

Symbol: FOC-LCLC-5MMD-[d]-3

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

Patchcord LC - SC

Patchcord SC - SC

wielomodowy, OM3, 50/125µm, duplex, od 1 do 5m

wielomodowy, OM3, 50/125µm, duplex, od 1 do 5m

Symbol: FOC-LCSC-5MMD-[d]-3

Symbol: FOC-SCSC-5MMD-[d]-3

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

Patchcord LC - LC

Patchcord LC - SC

wielomodowy, OM4, 50/125µm, duplex, od 1 do 5m

wielomodowy, OM4, 50/125µm, duplex, od 1 do 5m

Symbol: FOC-LCLC-5MMD-[d]-4

Symbol: FOC-LCSC-5MMD-[d]-4

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m

Patchcord SC - SC

Patchcord ST - ST

wielomodowy, OM4, 50/125µm, duplex, od 1 do 5m

wielomodowy, OM2, 50/125µm, duplex, 3m

Symbol: FOC-SCSC-5MMD-[d]-4

* gdzie [d] to długość
dostępne długości 1, 2, 3, 5 m
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OPIS PIGTAILI

CECHY

Pigtail światłowowodowy to krótki odcinek kabla z jednej strony zarobiony
odpowiednim wtykiem. Służy do zakańczania włókien trasowych kabli światłowodowych. Pigtaile ALANTEC dostępne są w wykonaniach jednomodowych
(9/125 µm) oraz wielomodowych OM2, OM3 i OM4 (50/125 µm). W ciągłej
ofercie, posiadamy pigtaile zakończone złączami SC, SC/APC i LC. Długość
standardowa to 2 mb. Na życzenie istnieje możliwość zastosowania specjalnych
długości i złącz FC, FC/APC, ST.

†
†
†
†

Pigtail z wtykiem LC

Pigtail z wtykiem LC

wielomodowy, OM2, 50/125µm, długość 2m

wielomodowy, OM3, 50/125µm, długość 2m

niska tłumienność
kable niskopalne LSOH
ceramiczne ferule najwyższej jakości
zgodność z RoHS

ZASTOSOWANIE
†
†
†
†

sieci telekomunikacyjne
sieci LAN, WAN
instalacje CCTV i CATV
FTTx

Symbol: FOI-LC-5MM-2-3

Symbol: FOI-LC-5MM-2

Pigtail z wtykiem LC

Pigtail z wtykiem SC

wielomodowy, OM4, 50/125µm, długość 2m

jednomodowy, OS2, 9/125µm, długość 2m
Symbol: FOI-SC-9SM-2

Symbol: FOI-LC-5MM-2-4

Pigtail z wtykiem SC

Pigtail z wtykiem SC

wielomodowy, OM2, 50/125µm, długość 2m

wielomodowy, OM3, 50/125µm, długość 2m
Symbol: FOI-SC-5MM-2-3

Symbol: FOI-SC-5MM-2

Pigtail z wtykiem SC

Pigtail z wtykiem SC

wielomodowy, OM4, 50/125µm, długość 2m

jednomodowy, OS2, 9/125µm, długość 2m
Symbol: FOI-SC-5MM-2-4

Symbol: FOI-SC-9SM-2
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Pigtaile światłowodowe / Stelaże i obudowy zapasu kabla

Pigtail z wtykiem LC

STELAŻE ZAPASU KABLA

wielomodowy, OM2, 50/125µm, długość 2m

Stelaż zapasu kabla służy do magazynowania nadmiaru kabla miedzianego
i światłowodowego w pobliżu miejsc dystrybucji. Montaż stelaża możliwy jest
w szafach jak również na ścianach budynków. Stelaż zapasu kabla składa się
z krzyżaka który posiada stałe lub regulowane ramiona oraz opcjonalnej obudowy.

Symbol: FOI-LC-5MM-2

Stelaż zapasu kabla
rozstaw ramion 35 lub 55 cm, ocynkowany
Symbol: FOZK-S-[r]-[k]

Pigtail z wtykiem LC
wielomodowy, OM3, 50/125µm, długość 2m
* gdzie [r] to rozmiar, [k] to kolor
dostępne rozmiary 35 cm, 65 cm, dostępne kolory B ocynk, C czarny

Symbol: FOI-LC-5MM-2-3

BUDOWA
†
†
†
†
†
†

stelaż wykonany z blachy stalowej
pojemność maks. 120 mb kabla o średnicy do 10 mm
zgodność z normami ZN 96/TPSA-009
przeznaczony do montażu na ścianie
ocynkowany, zabezpieczony antykorozyjnie
wymiary zapewniające bezpieczne ułożenie zapasu z zapewnieniem
dopuszczalnego promienia gięcia kabla światłowodowego

SYMBOLE
Wymiary
35x35 cm
35x35 cm
55x55 cm
55x55 cm
35-55 cm

Pigtail z wtykiem SC/APC

Ramiona
stałe
stałe
stałe
stałe
regulowane

Kolor
ocynk
czarny
ocynk
czarny
ocynk

Symbol
FOZK-S-35-B
FOZK-S-35-C
FOZK-S-55-B
FOZK-S-55-C
FOZK-R-35-55-C

jednomodowy, OS2, 9/125µM., długość 2m, włókno G.652.D
Symbol: FOI-SCA-9SM-2-G652D

Obudowa stelażu zapasu kabla
wielkość 40x40 cm lub 60x60 cm, kolor biały
Symbol: FOOZK-[r]-[k]

Pigtail z wtykiem SC/APC włókno G.657.B3
jednomodowy, OS2, 9/125µM., długość 2m
Najmniejszy dostępny promień gięcia!

* gdzie [r] to rozmiar
dostępne rozmiary 40 cm, 60 cm, dostępne kolory B biały, C czarny

Symbol: FOI-SCA-9SM-2-G657B3

OPIS
Obudowa - pokrywa maskująca stelażu zapasu kabla, oprócz funkcji estetycznej
stanowi również ochronę dla kabla przed przypadkowymi uszkodzeniami.

AKCESORIUM DODATKOWE DO
† Stelaż zapasu kabla - ramiona stałe 35 mm
† Stelaż zapasu kabla - ramiona stałe 55 mm
† Stelaż zapasu kabla - ramiona ruchome 35-55 mm
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Akcesoria do okablowania
Na kolejnych stronach przedstawiamy obszerną ofertę akcesoriów przeznaczonych do okablowania
miedzianego i światłowodowego marki ALANTEC. W skład oferty wchodzą gniazda elektryczne 230V
w formacie 45x45 mm, osprzęt elektroinstalacyjny w formacie 45x45mm, obudowy natynkowe IP66,
wtyki RJ45, narzędzia oraz testery.
W naszej ofercie znajdą Państwo również spawarki włókien światłowodowych oraz wszystkie
niezbędne akcesoria.

OSPRZĘT MONTAŻOWY
112
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Gniazda elektryczne 45x45 mm

GNIAZDA ELEKTRYCZNE 45x45 mm
Umożliwiają aranżację punktów abonenckich w zabudowie 45x45 mm. Dostępne bez blokady w kolorze białym (standardowe) oraz w kolorze czerwonym DATA z blokadą
i z kluczem.

Gniazdo elektryczne 2P+Z

Gniazdo elektryczne 2P+Z

standardowe, białe

DATA z kluczem, czerwone
Symbol: PZ01B

Symbol: PZ01

Gniazdo elektryczne 2P+Z, kątowe

Gniazdo elektryczne 2P+Z, kątowe

standardowe, białe, tory prądowe umieszczone pod kątem 45

DATA z kluczem, czerwone, tory prądowe umieszczone pod kątem 45

Symbol: PZ01BK

Symbol: PZ01K

Gniazdo elektryczne 2x2P+Z

Gniazdo elektryczne 2x2P+Z

standardowe, białe

DATA z kluczem, czerwone
Symbol: PZ02B

Symbol: PZ02

Gniazdo elektryczne 2x2P+Z, kątowe

Gniazdo elektryczne 2x2P+Z, kątowe

standardowe, białe, tory prądowe umieszczone pod kątem 45

DATA z kluczem, czerwone, tory prądowe umieszczone pod kątem 45

Symbol: PZ02BK

Symbol: PZ02K
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Gniazdo elektryczne 3x2P+Z

Gniazdo elektryczne 3x2P+Z

standardowe, białe

DATA z kluczem, czerwone

AKCESORIA DO OKABLOWANIA

Symbol: PZ03B

Symbol: PZ03

Gniazdo elektryczne 3x2P+Z, kątowe

Gniazdo elektryczne 3x2P+Z, kątowe

standardowe, białe, tory prądowe umieszczone pod kątem 45

DATA z kluczem, czerwone, tory prądowe umieszczone pod kątem 45

Symbol: PZ03BK

Symbol: PZ03K

PANELE KROSOWE ALUMINIOWE
Rozwiązanie to pozwala na zbudowanie we własnym zakresie: paneli krosowych, listew zasilających, połączenia listwy zasilającej z panelem krosowym. Ze względu na możliwość
przestawienia uchwytów panele mogą być zastosowane jako gniazda naścienne lub biurkowe. Zabudowa możliwa w oparciu o gniazda zasilające 230V i logiczne kat. (5e, 6 i 6A) wg
standardu 45x45 mm. Rozwiązanie szczególnie polecane do małych szaf krosowych.

Panele krosowe aluminiowe

Panele krosowe aluminiowe

45x45, 10", niewyposażone

45x45, 19", niewyposażone
Symbol: PK018

RYSUNEK TECHNICZNY

Symbol: PK019

RYSUNEK TECHNICZNY
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Osprzęt 45x45 mm

KOMPLETNY ZESTAW STANDARDU 45x45 mm
Daje możliwość aranżacji gniazd logicznych wraz z siecią elektryczną w jednym punkcie. Pozwalają na tworzenie zintegrowanych gniazd logicznych lub logiczno-elektrycznych
opartych na standardzie 45x45 mm wszystkich kategorii.

Puszka + support metalowy 1M

Puszka + support + ramka 1M

sama ramka, support metalowy

komplet, support metalowy
Symbol: OS015

Symbol: OS009

Puszka + support + ramka 2M

Puszka + support + ramka 3M

komplet, support plastikowy

komplet, support plastikowy
Symbol: OS014

Symbol: OS010

ADAPTERY GNIAZDOWE
Umożliwiają montaż modułów keystone zarówno miedzianych jaki światłowodowych w gniazdach abonenckich podtynkowych, natynkowych i puszkach podłogowych.

Adapter prosty 22,5x45 mm

Adapter prosty 45x45 mm

1 modułu keystone, z przesłoną przeciwkurzową

1 modułu keystone, z przesłoną przeciwkurzową
Symbol: OS002

Symbol: OS003

Adapter wypukły zaokrąglony 45x45 mm

Adapter wypukły zaokrąglony 45x45 mm

1 moduł keystone, z przesłoną przeciwkurzową

2 moduły keystone, z przesłoną przeciwkurzową
Symbol: OS101
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Adapter kątowy 45x45 mm

Adapter kątowy podwójny 2 x SC simplex

2 moduły keystone, z przesłoną przeciwkurzową

typu 45x45 mm
Symbol: OS016

Symbol: OS019

Adapter kątowy podwójny 2 x SC duplex

Adapter podwójny 2 x ST, 2 x FC

typu 45x45 mm

typu 45x45 mm
Symbol: OS018

Symbol: OS017

Adapter prosty 22,5x45 mm - zaślepka
zaślepka pustego portu
Symbol: OS005
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Puszki podłogowe

PUSZKI PODŁOGOWE

† Pokrywa zawiera wypust do przewodów wykończony gąbką zabezpieczającą

Instalacje podpodłogowe stanowią aktualnie standard montażowy w nowoczesnych budynkach biurowych. Zastosowanie puszek podłogowych umożliwia
prosty i szybki dostęp do mediów w miejscach oddalonych od ścian.

SPECYFIKACJA
† Puszki wyposażone są w uchwyty pozycjonujące i mocujące puszkę

w podłodze technicznej (podniesionej).
† Regulacja kaset do podłóg wylewanych umożliwia dopasowanie

wnętrze puszki przed kurzem i brudem.
† Pokrywy puszek i rewizji mogą być wykończone powierzchnią podłogi

†
†
†
†
†

o grubości do 5mm. W przypadku materiałów o większej grubości istnieje
możliwość zastosowania nakładek.
Wykończeniowych z tworzywa w kolorze puszki.
Dołączona separacja obwodów.
Kolory: szary i grafit
Stopień ochrony: IP40
Odporność udarowa: IK08

i wypoziomowanie względem posadzki.
† Dwupunktowe, bezpieczne zamknięcie pokrywy puszki podłogowej wymaga

jednoczesnego zwolnienia obu rygli.

Puszka podłogowa 1,5M

Puszka podłogowa 2x1,5M

mała, okrągła, do wylewki betonowej o wys. 65 mm

boczne osadzanie gniazd, do wylewki betonowej o wys. 65 mm
Symbol: PP001

Symbol: PP008

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

Puszka podłogowa 4M

Puszka podłogowa 6M

poziome osadzanie gniazd, do podłogi technicznej

poziome osadzanie gniazd, do podłogi technicznej
Symbol: PP004

RYSUNEK TECHNICZNY

Symbol: PP005

RYSUNEK TECHNICZNY
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Puszka podłogowa 8M

Puszka podłogowa 12M

poziome osadzanie gniazd, do podłogi technicznej

poziome osadzanie gniazd, do podłogi technicznej
Symbol: PP007

Symbol: PP003

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

Podstawy puszkek podłogowych
do wylewki betonowej, metalowa

4M

6M

Symbol: PPP01

8M i 12M

Symbol: PPP02

161,5

234
316,9

231,6

3

314,5

159,1
50

125

81

35

35

35

50
96,2

96,2

77,4

77,4

50

96,2

Symbol: PPP03

81
100

225

100

218,6

211,8

218,2

139

132,6

88

178,5

251

350,5
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Obudowy natynkowe / Adaptery typu keystone

Puszka 1x keystone

Szczelne gniazdo natynkowe IP66 + puszka

natynkowe, z przesłoną

1 lub 2 moduły keystone, niewyposażone
Symbol: OS011

Symbol: OS00[r]IP

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 1: 1 x RJ45, 2: 2 x RJ45

OPIS

OPIS

Puszka natynkowa 1 x keystone przeznaczona jest pod montaż dowolnego gniazda
typu keystone. W rozdziałach Toolless Line i Dual Connect Line znajdziesz pasujące
gniazda typu keystone.

Puszki natynkowe IP66 są stosowane w ramkach przemysłowych, obiektach
sportowych i medycznych. Skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami stałymi,
a także przed strumieniami wody pod ciśnieniem ze wszystkich stron. Dzięki
kompaktowej wielkości obudowa może pomieścić dwa moduły keystone.

RYSUNEK TECHNICZNY

Puszka 2x keystone

mm

natynkowe, z przesłoną

mm

mm

mm

Symbol: OS012

mm

BUDOWA I PARAMETRY
OPIS
Puszka natynkowa 2 x keystone przeznaczona jest pod montaż dowolnego gniazda
typu keystone. W rozdziałach Toolless Line i Dual Connect Line znajdziesz pasujące
gniazda typu keystone.

†
†
†
†
†

Budowa:
termoplastik odporny na chemikalia oraz promienie UV
Kolor:
obudowa szara, pokrywa z przezroczystego ciemnego plastiku
Wymiary:
95 x 95 x 97,2 mm (wys. x szer. x głęb.)
Stopień ochrony: IP66
Dostęp do gniazd: uchylna pokrywa, zatrzaskiwana

Adapter typu keystone

Adapter typu keystone

Adapter typu keystone

pod adapter SC simplex/LC duplex

pod adapter ST simplex

zaślepka pustego portu

Symbol: MKA-SC-C

Symbol: MKA-ST-C

Symbol: MKA-Z-B

Adapter typu keystone
pod złącze F, kolor biały

Adapter typu keystone
pod złącze HDMI (2x żeńskie), kolor biały

Symbol: MKA-F-B

Symbol: MKA-HDMI-B
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MODUŁY POŁĄCZENIOWE
Moduły połączeniowe służą do łączenia przewodów bezpośrednio w instalacji bez strat w jakości transmisji. Wyposażone są w złącza szczelinowe LSA.

Box połączeniowy STP kat. 6 i 5e

Box połączeniowy UTP kat. 6 i 5e

ekranowany, LSA

nieekranowany, LSA
Symbol: WTM0[r]

Symbol: WTM0[r]

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 9: kat. 6, 7: kat. 5e

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 8: kat. 6, 6: kat. 5e

ŁĄCZNIKI RJ45-RJ45
Uniwersalne łączniki kabli krosowych lub instalacyjnych zakończonych wtykiem RJ45. Wyposażone w dwa gniazda RJ45 - spełniają wymagania kat. 5e, 6 i 6A. Przeznaczone do
kabli ekranowanych i nieekranowanych.

Łącznik RJ45-RJ45 STP kat. 6 i 5e

Łącznik RJ45-RJ45 UTP kat. 6 i 5e

ekranowany, do panela krosowego lub punktu konsolidacyjnego

nieekranowany, do panela krosowego lub punktu konsolidacyjnego

Symbol: WTM[r]

Symbol: WTM[r]

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 20: kat. 6, 18: kat. 5e

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 19: kat. 6, 17: kat. 5e

Łącznik RJ45-RJ45 STP kat. 6A

Łącznik RJ45-RJ45 UTP kat. 6A

ekranowany, do panela krosowego lub punktu konsolidacyjnego

nieekranowany, do panela krosowego lub punktu konsolidacyjnego

Symbol: WTM22

Symbol: WTM21
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Wtyki RJ / Osłonki wtyków

WTYKI RJ45 i RJ 11
Wtyki RJ45 dostępne na kabel okrągły typu linka i drut ekranowany i nieekranowany. Zapewniają skuteczne połączenia kabli z gniazdami typu RJ45.

Wtyk RJ45 STP kat. 6

Wtyk RJ45 STP kat. 5e

ekranowany, wkładka separująca żyły od siebie

ekranowany
Symbol: WT003

Symbol: WT107

Wtyk RJ45 UTP kat. 6

Wtyk RJ45 UTP kat. 5e

nieekranowany

nieekranowany
Symbol: WT106

Symbol: WT001OP

Wtyk RJ45 STP kat. 6 i 6A

Wtyk RJ45 STP

nieekranowany, beznarzędziowy, 22-24 AWG

na "gruby" drut 23 AWG, specjalna zaciskarka NI036
Symbol: WT1[r]

Symbol: WT108

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 09 kat. 6, 10 kat. 6A

Osłonka wtyku RJ45

Osłonka wtyku RJ45

zewnętrzna, różne kolory

wewnętrzna, różne kolory
Symbol: WT0[r]

Symbol: WT0[r]

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 15 czarna, 13 czerwona, 12 niebieska, 11 szara, 14 zielona, 16 żółta

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 09 czarna, 08 czerwona, 07 niebieska, 06 szara, 17 zielona, 10 żółta
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Element mocujący M6

SPAWARKI WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH

śruba +koszyczek + podkładka

Spawarki światłowodowe sa urządzeniami pozwalającymi na szybkie i precyzyjne
łączenie włókien światłowodowych przy wykorzystaniu zjawiska łuku
elektrycznego. Powstałe przy ich użyciu połączenie (spaw) cechuje trwałość i niskie
tłumienie. Urządzenia przeznaczone są do zastosowania we wszystkich rodzajach
instalacji telekomunikacyjnych, telewizji kablowej oraz przemysłowej CCTV.
Szczególnie polecana przy realizacji wewnątrzbudynkowych instalacji FTTH
(ang. Fiber To The Home).

Symbol: M6

Automatyczna spawarka światłowodowa
jednomodowych i wielomodowych
Symbol: FOFS-A-01

OPIS
Element montażowy do szaf teleinformatycznych.

KOMPLET ZAWIERA
† śruba (gwint M6)
† nakrętka koszykowa
† gumowa podkładka.

PARAMETRY

Śruba z nakrętką M2x8
do adapterów SC/LC
Symbol: FOS-M2X8

†
†
†
†
†

Wyświetlacz:
Średni czas spawania:
Średni czas wygrzewania osłonki spawu:
Bateria litowowo-jonowa:
Widok osi:

† Obudowa i wykonanie:
† Tryb spawania:

† Port USB:
† Zapisywanie:

5-calowy kolorowy LCD
10 sekund
30 sekund
do 180 spawów i wygrzewań
jednoczesny widok osi X i Y ze
180-krotnym powiększeniem
odporność na wiatr i pył
półautomatyczny,
ręczny
pełni zautomatyzowany
tak
6000 wyników spawania

DANE TECHNICZNE
† Zastosowanie do włókien:
† Średnie straty:

OPIS
Służy do mocowania adapterów SC simplex / SC duplex / LC duplex w adapterach
45x45 mm lub panelach krosowych.

†
†
†
†
†
†

Straty odbiciowe:
Naprężenie:
Programy spawania:
Długość rękawa ochronnego:
Język menu:
Warunki środowiskowe:

† Zasilacz:

† Wymiary:
† Waga:

SM, MM, NZ-DS, EDF ,Pigtail,
Rubber-insulated Wire Series
0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS),
0.04dB(EDF)
≥ 60dB
Standardowe 2.0 N (200gf)
50 różnych
20 mm, 40 mm, 60 mm
Angielski
-10 ... +50 C (temperatura robocza),
0~95% RH (wilgotność), 0~5000m (wysokość)
AC adapter: 100~240V napięcie wejściowe,
50/60Hz; 12V, 5A napięcie wyjściowe (DC)
DC adapter: 12V voltage 8 Ah
155 x 165 x 150 mm (sz. x gł. x wy.)
2.5kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- urządzenie (JW4108 )
- nóż do włókien (601-1071)
- stripper do włókien
- zasilacz AC (602-120500D)
- bateria (603-1072)
- ładowarka (602-126250W)
- zapasowe elektrody
- taca
- instrukcja CD

- skrócona instrukcja obsługi
- szczypce do ściągania izolacji
- nożyce do ucinania izolowanego kabla
- komplet osłonek spawów
- walizka z paskiem na ramię
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Obcinarki światłowodowe / Narzędzia

OBCINARKI WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH
Precyzyjne obcinarki włókien służą do przycinania włókien światłowodowych zarówno jednomodowych jak i wielomodowych. Urządzenie przeznaczone jest do przycinania
włókien światłowodowych w celu odpowiedniego ich przygotowania do procesu spawania lub montażu mechanicznych spawów lub złączy. Obcinarka pozwala na przycięcie
włókna pod kątem 90° z dokładnością do ~0.5°. Wyposażona jest w obrotowy, wymienny nóż posiadający 12-16 pozycji cięcia. Takie rozwiązanie zapewnia wykonanie ~3600048000 precyzyjnych cięć włókna jednym nożem.

Obcinarka włókien światłowodowych - Typ C

Obcinarka włókien światłowodowych - Typ E

jednomodowych i wielomodowych

jednomodowych i wielomodowych
Symbol: NI030

FUNKCJE
†
†
†
†
†

FUNKCJE

obcinarka łatwa i szybka w użyciu
wysoka jakość wykonania
obrotowy,wymienny nóż posiadający 12 pozycji cięcia
około 36000 precyzyjnych cięć
dokładnością do ~0.5°

†
†
†
†
†

PARAMETRY
†
†
†
†
†

Średnica włókna:
Średnica zewnętrzna:
Cięte długości:
Dokładność kątowa cięcia:
Ilość cięć:

obcinarka łatwa i szybka w użyciu
wysoka jakość wykonania
obrotowy,wymienny nóż posiadający 16 pozycji cięcia
około 48000 precyzyjnych cięć
dokładnością do ~0.5°

PARAMETRY
125 µm
0.25 mm - 0.9 mm
9 - 16 mm
0.5°
~36000

†
†
†
†
†

BUDOWA
† Wymiary:
† Waga:

Symbol: NI031

Średnica włókna:
Średnica zewnętrzna:
Cięte długości:
Dokładność kątowa cięcia:
Ilość cięć:

125 µm
0.25 mm - 0.9 mm
9 - 16 mm (0.25) 10 - 16 (0.9)
0.5°
~48000

BUDOWA
63 mm x 76 mm x 63 mm
380 g

† Wymiary:
† Waga:

55 mm x 56 mm x 48 mm
255 g

Kaseta do czyszczenia

Wkład kasety do czyszczenia

ferrul światłowodowych

ferrul światłowodowych
Symbol: NI027

Symbol: NI028

OPIS

OPIS

Kaseta do czyszczenia ferrul światłowodowych ze specjalistyczną taśmą czyszczącą
umożliwia czyszczenie czoła ferruli złącz światłowodowych bez użycia alkoholu.
Specjalny mechanizm przesuwu taśmy zabezpiecza złącza przed kontaktem z już
zużytą taśmą. Kaseta umożliwia wymianę rolek z taśmą czyszczącą aby obniżyć
koszty czyszczenia.

Wkład do kaset czyszczących ferrule światłowodowe. Umożliwia czyszczenie
różnych typów włókien światłowodowych, które jest proste i szybkie w wykonaniu.
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Ściągacz izolacji

Zestaw narzędzi do Fast Connectorów

do kabli światłowodowych

do zarabiania Fast Connectorów, SC/PC lub SC/APC
Symbol: NI0[r]

Symbol: NI026

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 32 SC/PC, 33 SC/APC

OPIS

OPIS

Przeznaczone do ściągania izolacji z wszelakiego rodzaju kabli światłowodowych.

Przeznaczone do ściągania izolacji z wszelakiego rodzaju kabli światłowodowych.

Obcinacz żył kabli bez skosu

Narzędzie uderzeniowe

do wszelkiego rodzaju kabli teleinformatycznych

do złącz IDC 110
Symbol: NI005

Symbol: NI018

OPIS

OPIS

Przeznaczone do obcinania wszelakiego rodzaju kabli teleinformatycznych.

Przeznaczone do zakańczania kabli na złączach 110 i blokach paneli łączówek
telefonicznych. Automatycznie przycina przewody lub możliwość stosowania bez
przycinania przewodów.

Narzędzie uderzeniowe

Zaciskarka 4P6P8P

do złącz LSA

RJ11, RJ12, RJ45
Symbol: NI004

Symbol: NI020

OPIS

OPIS

Przeznaczone do zakańczania kabli na złączach LSA i blokach paneli łączówek
telefonicznych. Wbudowane nożyczki z blokadą do obcinania nadmiaru
przewodnika, haczyk do wyciągania żyły oraz element do demontażu łączówki
z gniezdnika. Narzędzie to posiada również funkcję śrubokrętu.

Przeznaczona do złączy modularnych:
- 8P8C (RJ45),
- 4P4C & 4P2C
- 6P6C (RJ12),
- PLUGS & DEC/OFF SET PLUG-6P6C
- 6P4C (RJ11),
Zaciskarka posiada obcinarkę i ściągacz izolacji. Wbudowany mechanizm blokady
powrotu. Ramiona o długości 20,3 cm.
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Zaciskarki / Oznaczniki kablowe

Zaciskarka 6P8P

OZNACZNIKI KABLOWE

RJ12, RJ45

Oznaczniki posiadają kształt otwarty co czyni je idealnym produktem w przypadku,
gdy trzeba ponownie oznakować przewody, które zostały już zakończone (np. mają
zaciśnięte końcówki). Mocne podgięcia (wąsy) zapewniają, że pozostaną na miejscu
ich nałożenia. Oznaczniki są dostępne w dwóch rozmiarach.

Symbol: NI024

Oznaczniki kabli
numeracja 0-9 na kable o śr. 4-5.5mm, różne kolory
Symbol: PK026[k]

4-5.5 mm

OPIS
Przeznaczona do złączy modularnych:
- 6P6C (RJ12)
- 4P4C & 4P2C
- 6P6C (RJ11)
- 8P6C
- 68P6C (RJ45)
- 8P4C & 8P2C
Zaciskarka posiada obcinarkę i ściągacz izolacji.

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BIA biały, CZA czarny, NIE niebieski, ZOL żółty

Zaciskarka 8P

Oznaczniki kabli

RJ45

numeracja 0-9 na kable o śr. 6-7mm, różne kolory
Symbol: NI014
Symbol: PK027[k]

6-7 mm

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory BIA biały, CZA czarny, NIE niebieski, ZOL żółty

OPIS
Przeznaczona do złączy modularnych:
- 8P8C (RJ45)
Zaciskarka posiada obcinarkę i ściągacz izolacji.

Zestaw narzędzi instalatorskich

Zaciskarka do wtyków WT108

tester, nóż LSA, zaciskarka, stripper

RJ45 na "gruby" drut 23 AWG
Symbol: NI029
Symbol: NI036

OPIS
OPIS

Zestaw narzędzi instalatorskich.

Przeznaczona do złączy modularnych:
- 8P8C (RJ45) - WT108

KOMPLET ZAWIERA
† tester diodowy, nóż LSA, zaciskarka,stripper
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Podręczny miernik mocy optycznej

Skaner i tester okablowania NS-DX*

w zakresie pomiarowym: -70~ + 3 dBm

miernik kabli sieciowych, szukacz par
Symbol: NI035

Symbol: NI025

OPIS

OPIS

Podręczny miernik mocy optycznej jest wygodnym i prostym w obsłudze
narzędziem do testowania optycznych sieci światłowodowych. Może być
wykorzystywany do względnych oraz bezwzględnych pomiarów strat w
światłowodach. Cechują go szeroki zakres pomiarów mocy oraz wysoka
dokładność.

Urządzenie umożliwia pomiar poprawności połączeń w kablach ekranowanych
i nieekranowanych (typu skrętka), koncentrycznych i telefonicznych. Pokazuje
przybliżoną długość kabla oraz miejsce ewentualnej przerwy w zakresie odległości
1-350 metrów. Identyfikuje żyły oraz wykrywa błędy połączeń.

FUNKCJE
CECHY I FUNKCJE
†
†
†
†
†
†

† Funkcja automatycznego wyłączania przy bezczynności (wyłączenie po 30

minutach).

Autokalibracja
Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Pomiary mocy w dBm lub mW oraz strat w dB
Niskie zużycie baterii, ponad 240 godzin czas pracy ciągłej
Zasilanie: baterie alkaliczne 3x AA 1,5V
Funkcja Auto-off po 10 minutach bezczynności

† Sygnalizacja dzwiękowa podłączonego kabla.
† Możliwość łatwej identyfikacji kabli w wiązce (istniejąca instalacja) dzięki

terminatorom.
† Kalibracja pomiaru długości.
† Duży, czytelny ekran LCD: 4x16 znaków, 45x25 mm.
† Wymiary testera: 150x73x35 mm.

PARAMETRY
†
†
†
†
†

Zakres obsługiwanych długości fali (nm)
Detektor
Zakres pomiarowy (dBm)
Niepewność pomiaru
Obsługiwane okna transmisyjne (nm)

†
†
†
†
†
†
†

Dokładność pomiaru (dB)
Wyposażony w konektor FC na SC lub ST
Temperatura operacyjna ( C)
Temperatura składowania ( ⁾
Wilgotność względna
Rozmiary (mm)
Waga (g)

800~1700nm
InGaAs
-70~+3 -50~+26
±5%
850, 980, 1300, 1310,
1490, 1550
0.01
ferula 2.5mm
-10 ~ +60
-25 ~ +70
0 - 95%
175 x 82 x 33
310

Lokalizator uszkodzeń włókien optycznych
adapter do złącz 2.5mm

FUNKCJE SKANERA
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Test ciągłości - wyszukiwanie przerwanych przewodów.
Identyfikacja przewodu w wiązce.
Częstotliwość nadawanego sygnału: 500-1500 Hz
Tryby pracy: ciągły oraz impulsowy (oszczędzający energię).
Regulacja czułości za pomocą potencjometru.
Wbudowane dwie super jasne diody oświetlające końcówkę sondy.
Zasilanie: 2 szt baterii AAA.
Wymiary (bez sondy): 135x35x23 mm.
Długość/średnica sondy: 30/6 mm.

KOMPLET ZAWIERA
†
†
†
†
†
†
†
†

tester/generator
sonda indukcyjna
przyłącze krokodylkowe
zapasowa końcówka sondy
2 szt łączników RJ45/BNC
2 szt łączników RJ45/F
obudowa antywstrząsowa szukacza
etui

Symbol: NI016
Testerów nie można podłączać do aktywnego łącza pod napięciem.
Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Takie
! * uszkodzenie
nie podlega gwarancji.

UWAGA

OPIS
Optyczny lokalizator uszkodzeń znajduje zastosowanie do kabli światłowodowych
jedno i wielomodowych.

PARAMETRY TECHNICZNE
†
†
†
†
†
†

Włókna:
Długość fali:
Laser:
Moc wyjściowa:
Tryby pracy:
Zasięg:

Wielomodowe i jednomodowe
635nm ±10nm (widzialna)
Klasa II, FP-LD
5 mW
Ciągły oraz pulsacyjny (2-3HZ)
5 > 8 km (wielomodowy, jednomodowy)

FUNKCJE
†
†
†
†
†
†

prosty, mały, niezwykle poręczny w użyciu
laserowe źródło światła widzialnego o długości fali 635 nm
zasilanie: baterie alkaliczne 2xAAA
uniwersalny adapter dla ferrul 2,5 mm
świecenie ciągłe i pulsacyjne
moc wyjściowa >0,5 mW (std. ok. 0,6 mW)
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Testery okablowania miedzianego i światłowodowego

Tester okablowania MT-8108*

Tester okablowania TL-828-A*

RJ11, RJ12, RJ45

miernik kabli sieciowych
Symbol: NI022

Symbol: NI021

OPIS

OPIS

Tester okablowania SC8108 służy do pomiaru ciągłości okablowania telefonicznego
i komputerowego oraz poprawności połączenia w pełnym torze transmisyjnym.

Tester pozwala na testowanie prawidłowej pracy kabla sieciowego RJ45 UTP/FTP.
Dzięki oddzieleniu nadajnika i odbiornika możliwe jest testowanie kabla już
zainstalowanego w budynku. Natomiast dzięki dwóm gniazdom RJ45 w nadajniku,
możliwe jest testowanie kabli tylko przy pomocy nadajnika. Elementem
wyróżniającym ten tester jest duży i czytelny wyświetlacz LCD zainstalowany w
małej poręcznej obudowie. Posiada on 4 wiersze po 16 znaków dzięki któremu
wizualizacja wyników testowania jest czytelna a praca z urządzeniem bardzo prosta i
przyjemna.

SPECYFIKACJA
† testowanie kabli

†
†
†
†
†
†

teleinformatycznych oraz
telefonicznych od 1 do 4 par
lokalizacja miejsca uszkodzenia
pomiar długości kabla do 400 m
wykrywanie zwarć, przerw,
odwrotnych połączeń
pomiar odległości do uszkodzenia
dynamiczna kalibracja pomiaru
długości kabla
kompensacja temperatury

† sygnalizacja dźwiękowa
† duży czytelny wyświetlacz (4x16

znaków)
† automatyczne wyłączenie po 30 min.
† długi czas pracy na bateriach (50
†
†
†
†
†

godzin)
waga: 230 g
wymiary: 180 x 80 x 38 mm
temperatura pracy: 0 C do 50 C
zasilanie: 4 baterie typu AA
gniazda: 2 x RJ45

SPECYFIKACJA
† testowanie kabli teleinformatycznych oraz telefonicznych od 1 do 4 par
† identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość (ang. open), zwarcie (ang. short), pary
†
†
†
†
†

odwrócone (ang. reversed), pary krzyżowane (ang. crossed)
pomiar długości kabla z wykorzystaniej tylko jednostki głównej
określanie miejsca przerwy / zwarcia
testuje kable o długości do 450 m
kalibracja pomiaru długości i uzyskiwanie precyzji pomiaru do 97%
oszczędzanie baterii - funkcja automatycznego wyłączania przy bezczynności
(wyłączenie po 10 minutach)

Skaner i tester okablowania WIRE TRACKER

Tester okablowania

miernik kabli sieciowych, szukacz par

RJ11, RJ12, RJ45, BNC
Symbol: NI00[r]

Symbol: NI017

* gdzie [r] to kolor
dostępne rodzaje 6 standard, 7 + BNC

OPIS

OPIS

Tester okablowania i identyfikator przewodów w jednym. Pozwala na identyfikację
przewodów w wiązkach kablowych i wskazywanie kabli przypisanych do
poszczególnych gniazd. Poprawność wskazania sygnalizowana jest sygnałem
dzwiękowym. Tester pozwala także na identyfikację poszczególnych par
przewodów. Dodatkowa funkcja pozwala jednocześnie sprawdzić poprawność
połączenia każdej pary wg standardów 10 (100) Base-T, Token Ring, AT&T 258A,
EIA/TIA-568A/B, USOC - 10 (100) Base-2. Poprawność połączenia sygnalizowana
jest diodami. Przeznaczony do sprawdzania ekranowanych i nieekranowanych kabli
skrętkowych oraz do przewodów telefonicznych, sygnalizacyjnych od dwóch do
ośmiu żył.

Testery okablowania służą do badania torów kablowych zakończonych złączami
RJ45, RJ11, RJ12, BNC. Sładają się z dwóch części:
- głównej wyposażonej w wyłącznik, diody oraz dwa złącza
- przystawki (terminatora) wyposażonej w diody oraz złącza tego samego typu.

FUNKCJE
† wykrywanie błędnych połączeń
† wykrywanie zwarć i przerw w okablowaniu

!

UWAGA

*

Testerów nie można podłączać do aktywnego łącza pod napięciem.
Może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Takie
uszkodzenie nie podlega gwarancji.
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SZAFY TELEINFORMATYCZNE

Szafy teleinformatyczne
Szafy rack 42U pozwalają na montaż dużej ilości osprzętu teleinformatycznego takiego jak panele
krosowe, przełączniki, centralki telefoniczne itp. Montaż urządzeń w obudowach desktop możliwy jest
przy użyciu dodatkowych półek.
Szafki wisząco-stojące, przeznaczone do montażu urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w standardzie 19 cali. Dostępne rozmiary, od 6 do 24U, zapewniają wystarczającą ilość miejsca
do montażu urządzeń dla rozbudowanej infrastruktury sieciowej. Szafki przewidziane są
do zastosowań wewnętrznych. Dostarczane w kartonach w formie zestawu do samodzielnego
montażu. Uzupełnieniem oferty jest pełne spektrum akcesoriów i wyposażenia dodatkowego.

SZAFY TELEINFORMATYCZNE
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SZAFY TELEINFORMATYCZNE

Szafy stojące

Szafy teleinformatyczne 19" stojące

Szafy serwerowe 19" stojące

Wys. 42U, szer. 600, 800, głęb. 600, 800mm

Wys. 42U, szer. 600, 800, głęb. 1000mm
Symbol: SS-42U-[s]-[g]-01-C

Symbol: SS-42U-[s]-1000-01-C

* gdzie [s] to szerokość, [g] to głębokość
dostępne szerokości od 600, 800, dostępne głębokości 600, 800
* gdzie [s] to szerokość,
dostępne szerokości od 600, 800

OPIS
Szafa teleinformatyczna rack 42U pozwala na montaż dużej ilości osprzętu
teleinformatycznego takiego jak panele krosowe, przełączniki, centralki
telefoniczne itp. Montaż urządzeń w obudowach desktop możliwy jest przy użyciu
dodatkowych półek.
Szafy zapakowane są w kartony wraz z instrukcją montażu, kablami uziemiającymi
oraz osprzętem montażowym.

WŁAŚCIWOŚCI
Standard: 19”
Drzwi przednie przeszklone
Drzwi tylne pełne stalowe
Drzwi boczne montowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka
Szyna rackowa z oznaczeniem ilości jednostek U
Regulowane nóżki i kółka transportowe o dużej wytrzymałości
Dwa przepusty kablowe - sufitowy i podłogowe
Stal walcowana na zimno
Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe
Zabezpieczenie przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją
Kolor czarny
Szkielet o nośności:
- stopki do 800 kg
- cokół do 800 kg
- kółka 150 do 150 kg
- kółka 300 d0 500 kg
† Stopień ochrony IP20 - PN-EN 60529
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

DOSTĘPNE MODELE
Wysokość
42U
42U
42U

Szerokość
600
600
800

Głęgokość
600
800
800

Maks. obciążenie
do 800 kg

OPIS
Szafa serwerowa 42U przeznaczona jest do budowy centrów danych oraz
rozbudowanych instalacji serwerowych. Główne elementy konstrukcyjne, jak rama
i szyny rackowe, wykonane są ze wzmocnionej stali zimnowalcowanej. Przekłada
się to na zwiększoną nośność wynoszącą 1000kg. Szafa wyposażona jest w drzwi
szklane lub z perforowanej stali. Zapewniają one ochronę sprzętu oraz znakomitą
cyrkulację powietrza. Drzwi boczne składają się z dwóch paneli każdy zamykany
na zamek.
Szafy zapakowane są w kartony wraz z instrukcją montażu, kablami uziemiającymi
oraz osprzętem montażowym.

WŁAŚCIWOŚCI
Standard: 19”
Drzwi przednie przeszklone lub z perforowanej stali
Drzwi tylne z perforowanej stali
Drzwi boczne montowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka
Szyna rackowa z oznaczeniem ilości jednostek U
Regulowane nóżki i kółka transportowe o dużej wytrzymałości
Dwa przepusty kablowe - sufitowy i podłogowe
Stal walcowana na zimno
Wykończenie powierzchni: malowanie proszkowe
Zabezpieczenie przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją
Kolor czarny
Szkielet o nośności:
- stopki do 1000 kg
- cokół do 1000 kg
- kółka 150 do 150 kg
- kółka 300 d0 500 kg
† Stopień ochrony IP20 - PN-EN 60529

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

DOSTĘPNE MODELE
Wysokość Szerokość Głęgokość
42U
42U
42U
42U

600
600
800
800
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1000
1000
1000
1000

Drzwi przód

Drzwi tył

Maks.
obciążenie

perforowane
szklane
perforowane
szklane

perforowane
perforowane
perforowane
perforowane

do 1000 kg

Szafy wisząco-stojące / Szafki wiszące
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Szafy wisząco-stojące 19"

Szafy wiszące 19"

Wys. od 6U do 24U, głęb. 400, 500, 600mm

Wys. od 4U do 18U, głęb. 450mm

SZAFY TELEINFORMATYCZNE

Symbol: SW-[w]-600-[g]-N-DSJ-OP-RP-B-S

Symbol: SW-[w]-600-450-N-DSJ-OP-RP-B-S

* gdzie [w] to wysokość, [g] to głębokość
dostępne wysokości od 6 do 21U, dostępne głębokości 400, 500, 600

* gdzie [w] to wysokość,
dostępne wysokości od 4 do 18U

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Szafy wisząco-stojące 19" do samodzielnego montażu, przeznaczone do
zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dostępne w 3 głębokościach i 7 wysokościach
użytkowych, ze szklanymi drzwiami.

Szafy wiszące 19", przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, dostępne
w 6 wysokościach użytkowych, ze szklanymi drzwiami.

OPIS
OPIS
Szafy ścienne zostały zaprojektowane w Polsce i przeznaczone są do montażu
okablowania i sprzętu aktywnego w rozmiarze 19" instalowane wewnątrz
pomieszczeń. Mogą być również z powodzeniem stosowane w systemach CCTV
czy security.
Przez swoją przemyślaną konstrukcję szafka jest łatwa w montażu, do którego
wystarczy jedna osoba wyposażona we wkrętak krzyżakowy oraz kombinerki.
Do ściany montuje się ją przy pomocy czterech specjalnych kotew znajdujących się
w zestawie.
Szafa posiada cztery podwójne wyłamywane przepusty kablowe - dwa w panelu
tylnym i po jednym w górnej i dolnej pokrywie.
Szafy zapakowane są w kartony wraz z instrukcją montażu, kablami uziemiającymi
oraz osprzętem montażowym. Opakowanie szafy jest płaskie co jest dużym
ułatwienie w transporcie oraz w magazynowaniu.
Szafę można zainstalować jako stojącą stosując dodatkowo uniwersalny
regulowany cokół (SA-CU-SW-600-S).

WŁAŚCIWOŚCI
21 wykonań wielkość szafek
szafa wykonana z blachy stalowej
szyba w drzwiach frontowych hartowna bezpieczna ESG
zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku otwierania)
zdejmowane osłony boczne z zamkiem
wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz (zamek patentowy)
możliwość zainstalowania w górnej pokrywie dwóch wentylatorów 120x120
stopień ochrony IP20 zgodna z normą PN-EN 60529
kolor szary
ocynkowane szyny montażowe
szafy można doposażyć w półki, szuflady, panele wentylacyjne, itp.
w rozstawie 19"

WYMIARY
6U
9U
12U
15U
18U
21U
24U

Wysokość
370 mm
500 mm
635 mm
770 mm
900 mm
1035 mm
1170 mm

Szerokość
570 mm
570 mm
570 mm
570 mm
570 mm
570 mm
570 mm

Głębokość
400/500/600 mm
400/500/600 mm
400/500/600 mm
400/500/600 mm
400/500/600 mm
400/500/600 mm
600 mm

Maks. obciążenie

WŁAŚCIWOŚCI
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

6 wykonań wielkość szafek
szafa wykonana z blachy stalowej
drzwi frontowe szklane
zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku otwierania)
zdejmowane osłony boczne z zamkiem
wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz
możliwość zainstalowania w górnej pokrywie dwóch wentylatorów 120x120
stopień ochrony IP20 zgodna z normą PN-EN 60529
kolor szary
ocynkowane szyny montażowe
szafy można doposażyć w półki, szuflady, panele wentylacyjne, itp.
w rozstawie 19"

WYMIARY
Wysokość
280 mm
368 mm
501 mm
635 mm
769 mm
901 mm

4U
6U
9U
12U
15U
18U

Szerokość
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm

Głębokość
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm

RYSUNEK TECHNICZNY

70

do 60 kg

Maks. obciążenie

do 60 kg

330

70

U od 4 do 18

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Szafy wiszące znajdują zastosowanie w sieciach teleinformatycznych oraz
w instalacjach telewizji dozorowej CCTV.
Możliwość montażu urządzenia w standardzie rack 19” oraz urządzeń
desktopowych z wykorzystywaniem dedykowanych półek rackowych.
Szafy umożliwiają właściwe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz
zapewniają optymalne warunki pracy.

340

góra

dół

90

450

65

RYSUNEK TECHNICZNY

600

Widok z przodu bez szyby

bok
bok

przód

tył
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Cokoły / Organizatory kablowe

Cokół uniwersalny 19"

ORGANIZATORY KABLI

do samodzielnego montażu, regulowana głębokości w 3 ustawieniach

Organizer kabli krosowych wyposażony w uchwyty pozwala na łatwe i estetyczne
zarządzanie kablami krosowymi. Wykonany w standardzie 1U / 19".

Symbol: SA-CU-SW-600-S

Organizer kabli wyposażony w 5 uchwytów
1U, 19", uchwyty plastikowe
Symbol: PK009[k]

WŁAŚCIWOŚCI
†
†
†
†
†
†
†

3 głębokości ustawienia
wysokość cokołu 100 mm
cokół wykonany z blachy stalowej
zdejmowane regulowane panele boczne
przedni i tylny wspornik perforowany
regulowane nóżki poziomujące
kolor: szary (RAL 7035)

* gdzie [k] to kolor
domyślny kolor czarny, S szary

Organizer kabli wyposażony w 5 uchwytów
1U, 19", z przepustami, uchwyty plastikowe

ZASTOSOWANIE
Symbol: PK011

Cokół uniwersalny został zaprojektowany i przeznaczony jest do rodziny szaf
wiszących 19" od 6U do 24U oraz 3 głębokości 400, 500 i 600 mm. Stosując go
w prosty sposób zmieniamy szafę wiszącą w stojącą. Jednocześnie służy nam do
magazynowanie zapasu przewodów wychodzących z szafy.
Przez swoją prostą, przemyślaną konstrukcję cokół jest łatwy w montażu, do
którego wystarczy tylko wkrętak krzyżowy. Na złożony cokół nakłada się szafę
wiszącą bazując na czterech specjalnych kołkach. Cokół posiada zdejmowane
regulowane panele boczne, z jednej strony definiują głębokość szafy, z drugiej po
zdjęciu umożliwiają dostęp do nóżek poziomujących i odpowiednie
wypoziomowanie już uzbrojonej szafy.
Cokół zapakowany jest w karton wraz z instrukcją montażu. Cokół jest rozłożony
przez co opakowanie jest małe, co jest dużym ułatwieniem w transporcie
i magazynowaniu.
RYSUNEK TECHNICZNY

Organizer kabli
1U, 19", z pokrywą maskującą
Symbol: PK008

Organizer kabli
2U, 19", z pokrywą maskującą
Symbol: PK039
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SZAFY TELEINFORMATYCZNE

UCHWYTY KABLOWE
Organizatory kabli umożliwiają uporządkowanie i umocowanie okablowania ułożonego pionowo w szafie. Zapobiegają również przypadkowemu uszkodzeniu przewodów
podczas otwierania i zamykania szafy.

Uchwyty kablowe

Uchwyt kablowy

40x40 mm, 40x80 mm, 80x80 mm, ocynkowane

60x60 mm, do dowolnego montażu, kolor czarny
Symbol: SA-HK-[r]-O

Symbol: SA-HK-60-60-C

* gdzie [r] to kolor
dostępne rodzaje 40-40, 40-80, 80-80

PÓŁKI
Półki pasujące do szaf 10" i 19". Stanowią podstawę do instalacji urządzeń elektronicznych wolnostojących w szafach teleinformatycznych. Wykonane są z blachy stalowej
malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Podstawa perforowana.

Półka stała 10"

Półka stała 19"

10", 1U, głęb. 190 mm, 2 punkty mocowania

19", 1U, głęb. 250 mm, 2 punkty mocowania
Symbol: SA-P-10-1U-190-2-C

Symbol: SA-P-19-1U-250-2-C

Półki stałe 19"

Półki stałe 19"

19", 1U, głęb. 350 mm, 2 punkty mocowania

19", 1U, głęb. 450 do 750 mm, 4 punkty mocowania
Symbol: SA-P-19-1U-350-2-C

Symbol: SA-P-19-1U-[r]-4-C

* gdzie [r] to rozmiar
dostępne rozmiary 450, 550, 650, 750 mm
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Półki stałe / Zaślepki

Półka stała 19"

Półka stała 19"

19", 2U, głęb. 250 mm, 2 punkty mocowania

19", 2U, głęb. 450 mm, 4 punkty mocowania
Symbol: SA-P-19-2U-450-4-C

Symbol: SA-P-19-2U-250-2-C

ZAŚLEPKI
Zaślepki służą do maskowania niewykorzystanych pól w szafie rackowej.

Zaślepka 10"

Zaślepka 19"

10", 1U, metalowa, kolor czarny

19", 1U, metalowa, kolor szary lub czarny
Symbol: SA-Z-10-1U-C

Symbol: SA-Z-19-1U-[k]

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory C czarny, S szary

Zaślepka 19"

Zaślepka 19"

19", 2U, metalowa, kolor szary lub czarny

19", 3U, metalowa, kolor szary lub czarny
Symbol: SA-Z-19-2U-[k]

Symbol: SA-Z-19-3U-[k]

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory C czarny, S szary

* gdzie [k] to kolor
dostępne kolory C czarny, S szary
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PANELE WENTYLACYJNE
Panele wentylacyjne przeznaczone do montażu w szafach rackowych w standardzie 19 cali. Wyposażone są w termostat oraz cyfrowy moduł sterowania temperaturą. Czujnik
temperatury z kablem o długości 1.5 m, pozwala na umieszczenie czujnika w dowolnym miejscu szafy.

Panel wentylacyjny z wyświetlaczem

Panel wentylacyjny z wyświetlaczem

19", 1U, 2 i 4 wentylatory

19", 1U, 2 i 4 wentylatory
Symbol: SA-F-1U-[r]-T-S

Symbol: SA-F-1U-[r]-T2-C

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 2 lub 4 wentylatory

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje 2 lub 4 wentylatory

FUNKCJE

ZASTOSOWANIE

programowanie progów temperatury włączenia oraz wyłączenia wentylacji
cyfrowy wskaźnik temperatury
łatwy montaż i programowanie
czujnik temperatury na kablu o długości 1.5 m
śruby montażowe w zestawie
kabel zasilający w komplecie wtyk CEE 7/3

†
†
†
†
†
†

PARAMETRY

programowanie progów temperatury włączenia oraz wyłączenia wentylacji
cyfrowy wskaźnik temperatury
łatwy montaż
czujnik temperatury na kablu o długości 1.5 m
śruby montażowe w zestawie
kabel zasilający w komplecie wtyk CEE 7/3

BUDOWA

Zasilanie:
Wydajność [m³/h]:
Temperatura otoczenia:
Stopień ochrony:

†
†
†
†

†
†
†
†
†
†

230V AC +/- 10%, 50 Hz
660
od -20ºC do 70ºC
IP 20

† Materiał obudowy:
† Kolor obudowy:

blacha stalowa
czarny

BUDOWA

Wentylator

† Materiał obudowy

- korpus: blacha stalowa
- część czołowa: blacha stalowa
† Kolor obudowy
- kolor: szary (RAL 7035)

wymiary 120x120x38mm
Symbol: SA-F-C-M-01

RYSUNEK TECHNICZNY
440

44

350

173

440

Termostat

OPIS

otwierający, zamykający, otwierająco zamykający

Uniwersalny wentylator szafowy.
Symbol: KT[r]

PARAMETRY
†
†
†
†

Wymiary:
Pobór prądu:
Kabel zasilający:
Liczba obrotów:

120 x 120 x 38 mm
220V 50/60Hz ~ 0,14A
1m (bez wtyczki końcowe)
~2600 obr/min.

BUDOWA
†
†
†
†

Wirnik wentylatora jest umieszczony na łożyskach kulkowych
Obudowa metalowa malowana proszkowo
Osłona (grill) metalowa - zabezpieczenie łopatek wentylatora
Odłączany przewód zasilający od wentylatora

* gdzie [r] to rodzaj
dostępne rodzaje S zamykający, O otwierający, SO otwierająco zamykający

OPIS
Termostaty mechaniczne stosowane są do sterowania w układach ogrzewania lub
wentylacji.
Hurtowa platforma zakupowa B2B na www.alantec.pl
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Listwy zasilające

Listwa zasilająca 10"

Listwa zasilająca 19" z wyłącznikiem

4 x CEE 7/5 typ E, wtyk CEE 7/7 typ F

5 x CEE 7/5 typ E, wtyk CEE 7/7 typ F
Symbol: PZ04

OPIS
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Symbol: PZ051U

OPIS

Standard:
Gniazda:
Wtyk:
Obudowa korpusu:
Materiał gniazd:
Prąd znamionowy urządzenia:
Maksymalne obciążenie:
Długość przewodu zasilającego:
Dodatkowe informacje:

1U/10"
4 x CEE 7/5
1 x CEE 7/7
aluminiowa
samogasnące tworzywo ABS
16A
3500W
1.8m
podświetlany wyłącznik sieciowy

RYSUNEK TECHNICZNY

†
†
†
†
†
†
†
†
†

Standard:
Gniazda:
Wtyk:
Obudowa korpusu:
Materiał gniazd:
Prąd znamionowy urządzenia:
Maksymalne obciążenie:
Długość przewodu zasilającego:
Dodatkowe informacje:

1U/19"
5 x CEE 7/5
1 x CEE 7/7
aluminiowa
samogasnące tworzywo ABS
16A
3500W
1.8m
podświetlany wyłącznik sieciowy

RYSUNEK TECHNICZNY

Wtyk: 1 x W1
Wtyk: 1 x W1

Gniazdo: 5 x G1

Gniazdo: 9 x G1

Listwa zasilająca 19" z wyłącznikiem

Listwa zasilająca 19" z wyłącznikiem

7 x CEE 7/5 typ E, wtyk CEE 7/7 typ F

8 x CEE 7/5 typ E, wtyk CEE 7/7 typ F
Symbol: PZ081U[d]

Symbol: PZ071U

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPRZECIĄŻANIOWE
* gdzie [d] to długość przewodu zasilającego
dostępne rodzaje 1 1.8 m, 2 3.0m

OPIS
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Standard:
Gniazda:
Wtyk:
Obudowa korpusu:
Materiał gniazd:
Prąd znamionowy urządzenia:
Maksymalne obciążenie:
Długość przewodu zasilającego:
Dodatkowe informacje:

OPIS
1U/19"
7 x CEE 7/5
1 x CEE 7/7
aluminiowa
samogasnące tworzywo ABS
16A
3500W
1.8m
podświetlany wyłącznik sieciowy

RYSUNEK TECHNICZNY

†
†
†
†
†
†
†
†
†

Standard:
Gniazda:
Wtyk:
Obudowa korpusu:
Materiał gniazd:
Prąd znamionowy urządzenia:
Maksymalne obciążenie:
Długość przewodu zasilającego:
Dodatkowe informacje:

1U/19"
8 x CEE 7/5
1 x CEE 7/7
aluminiowa
samogasnące tworzywo ABS
16A
3500W
1.8m lub 3.0m
podświetlany wyłącznik sieciowy

RYSUNEK TECHNICZNY

Wtyk: 1 x W1

Gniazdo: 7 x G1
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Gniazdo: 8 x G1
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Listwa zasilająca 19" z diodą LED

Listwa zasilająca 19"

9 x CEE 7/5 typ E, wtyk CEE 7/7 typ F

9 x IEC 60320 C13, wtyk CEE 7/7 typ F
Symbol: PZ011

Symbol: PZ09[d]

* gdzie [d] to długość przewodu zasilającego
dostępne rodzaje 1 1.8 m, 2 3.0m

OPIS
†
†
†
†
†
†
†
†
†

OPIS

Standard:
Gniazda:
Wtyk:
Obudowa korpusu:
Materiał gniazd:
Prąd znamionowy urządzenia:
Maksymalne obciążenie:
Długość przewodu zasilającego:
Dodatkowe informacje:

1U/19"
9 x CEE 7/5
1 x CEE 7/7
aluminiowa
samogasnące tworzywo ABS
16A
3500W
1.8m lub 3.0m
dioda sygnalizacyjna LED

RYSUNEK TECHNICZNY

†
†
†
†
†
†
†
†
†

Standard:
Gniazda:
Wtyk:
Obudowa korpusu:
Materiał gniazd:
Prąd znamionowy urządzenia:
Maksymalne obciążenie:
Długość przewodu zasilającego:
Dodatkowe informacje:

1U/19"
9 x IEC 60320 C13
1 x CEE 7/7
aluminiowa
samogasnące tworzywo ABS
10A
2000W
1.8m
podświetlany wyłącznik sieciowy

RYSUNEK TECHNICZNY

Wtyk: 1 x W1

Gniazdo: 9 x G1

Wtyk: 1 x W1

Listwa zasilająca 19"

Listwa zasilająca 19"

9 x CEE 7/5 typ E, wtyk IEC320-C14/C20

9 x IEC 60320 C13, wtyk IEC320-C14
Symbol: PZ09U[r]

Gniazdo: 9 x G2

Symbol: PZ010

* gdzie [r] to rodzaj
domyślny rozmiar to C14, C20

OPIS
†
†
†
†
†
†
†
†
†

OPIS

Standard:
Gniazda:
Wtyk:
Obudowa korpusu:
Materiał gniazd:
Prąd znamionowy urządzenia:
Maksymalne obciążenie:
Długość przewodu zasilającego:
Dodatkowe informacje:

1U/19"
9 x CEE 7/5
1 x CEE 7/7
aluminiowa
samogasnące tworzywo ABS
16A
3500W
1.8m
dioda sygnalizująca LED

RYSUNEK TECHNICZNY

†
†
†
†
†
†
†
†
†

Standard:
Gniazda:
Wtyk:
Obudowa korpusu:
Materiał gniazd:
Prąd znamionowy urządzenia:
Maksymalne obciążenie:
Długość przewodu zasilającego:
Dodatkowe informacje:

1U/19"
9 x IEC 60320 C13
1 x IEC 60320 C14
aluminiowa
samogasnące tworzywo ABS
10A
2500W
1.8m
podświetlany wyłącznik sieciowy

RYSUNEK TECHNICZNY

Wtyk: 1 x W2 lub W3

Gniazdo: 9 x G1

Wtyk: 1 x W2

Gniazdo: 9 x G2
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Listwy zasilające

Listwa zasilająca 15 gniazd

Kolumna zasilająca DESK

15 x CEE 7/5 typ E, wtyk CEE 7/7 typ F

3 x CEE 7/5 typ E, 2 x RJ45
Symbol: PZ020

Symbol: PZ015

eol
end of line

OPIS
†
†
†
†
†
†
†

OPIS

Standard:
Gniazda:
Wtyk:
Obudowa korpusu:
Materiał gniazd:
Długość przewodu zasilającego:
Dodatkowe informacje:

1U/19"
15 x CEE 7/5
1 x CEE 7/7
aluminiowa
samogasnące tworzywo ABS
1.8m
dioda sygnalizacyjna LED

Rozwiązanie pozwalające w estetyczny sposób doprowadzić zasilanie 230 V oraz
sieć komputerową i telefoniczną do mebli biurowych, hotelowych, konferencyjnych
itp. Kolumna przystosowana jest do wbudowania w blat meblowy. Została
wyposażona w bardzo wygodny system "PUSH & PULL”, który pozwala wysunąć
kolumnę aby odłączyć urządzenie lub po skończonej pracy schować kolumnę
w blacie. Posiada wbudowane 3 gniazda zasilające 230 V oraz dwa gniazda
komputerowe RJ45.

RYSUNEK TECHNICZNY

RYSUNEK TECHNICZNY

Wtyk: 1 x W1

Gniazdo: 15 x G1

WTYKI
W1

W3

W2

Standard: CEE 7/7
(German, Type F)
Zasilanie: 16A, 250V
Standard: IEC 60320 C14
Zasilanie: 10A, 250V

Standard: IEC 60320 C20
Zasilanie: 16A, 250V

GNIAZDA
G1

G2

G3

Standard: CEE 7/5
(French, Type E)
Zasilanie: 16A, 250V

Standard: IEC 60320 C13
Zasilanie: 10A, 250V
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Standard: IEC 60320 C19
Zasilanie: 16A, 250V

Zastrzegamy sobie prawo do modernizacji i zmian technicznych w naszych wyrobach.
Błędy drukarskie i pomyłki w treści katalogu nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
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Centrala Kraków
ul. Dobrego Pasterza 36a
31-416 Kraków

Oddział Katowice
ul. Bednarska 17
40-356 Katowice

Oddział Warszawa
ul. Księcia Ziemowita 53
03-885 Warszawa

Magazyn Centralny
ul. Nad Torem 11
86-300 Grudziądz

Telefon: 12 684 30 00
E-mail: krakow@a-lan.pl

Telefon: 32 253 98 23 do 25
E-mail: katowice@a-lan.pl

Telefon: 22 744 25 41
E-mail: warszawa@a-lan.pl

Telefon: 607 745 466
E-mail: grudziadz@a-lan.pl

www.alantec.pl

