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Specyfikacja jest własnością BKT Elektronik spółka z o.o. i jest chroniona prawem autorskim. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie z wolą właściciela bez  

powiadomienia. BKT Elektronik nie odpowiada za ewentualne nieścisłości i rozbieżności w niniejszym dokumencie.   

Charakterystyka produktu 

System klasy EA / kat. 6A - 500MHz, ekranowany 

Karta Katalogowa 

Standardy 

Nr karty: KK_11333113_02.19 

Wtyk BKT RJ45 kat. 6A, AWG 22-26, ekranowany, beznarzędziowy 

• Złącze szczelinowe typu IDC dla kabli o średnicy żyły 22-26AWG 
• Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A/B 
• Szybka i bezproblemowa instalacja 
• Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC beznarzędziowo poprzez wciśnięcie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśnięcie obudowy wtyku 
• Wysoka wytrzymałość 
• Ekranowanie 360° 
• Stopień ochrony IP 20 
• Zgodność z wymaganiami dla PoE ++ 
• Wymiary (wys. x szer. x gł.) – 14,45mm x 56mm x 13,8mm 

• PN-EN 50173-1 

• EN 50173-1 

• PN-EN 60603-7 

• EN 60603-7 

• ISO/IEC 11801 

• IEC 60603-7 

• IEC 60512-99-002 

• ANSI/TIA-568.2 

• IEEE 802.3af/at/bt 

• RoHS 2011/65/EU 

Zastosowanie 

Wtyk BKT RJ45 kat. 6A ekranowany beznarzędziowy to uniwersalne i nowoczesne rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe zakończenie kabla 
skrętkowego o średnicy żyły AWG 22-26 bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. 
Wtyki BKT RJ45 kat. 6A ekranowane przeznaczone są do konfiguracji linii E2E (End to End; koniec - koniec) według normy ISO/IEC TR  
11801-9902:2017oraz konfiguracji MPTL (Modular Plug Terminated Link). Urządzenia w konfiguracji E2E i MPTL najczęściej podłączane są do sieci 
bezpośrednio, bez dodatkowych patchcordów np.: 
• Punkty dostępowe WiFi 
• Kamery IP 
• Czujniki 
• Urządzenia automatyki 
• Urządzenia IoT w domach (Internet of Things; Internet rzeczy) 
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Karta Katalogowa 

Nr karty: KK_11333113_02.19 

Wtyk BKT RJ45 kat. 6A, AWG 22-26, ekranowany, beznarzędziowy 

System klasy EA / kat. 6A - 500MHz, ekranowany 

Cechy szczególne 

Element konstrukcyjny ułatwiający 

wypięcie wtyku z gniazda oraz  

chroniący „język” wtyku  

przed wyłamaniem 

Uniwersalne złącza IDC dla średnicy 

żyły AWG 22-26 

Każdy wtyk jest zabezpieczony 

osłonką przeciwkurzową 

Dławnica kablowa dla kabli o  

średnicy zewnętrznej do 9mm 

Kolorowe kodowanie  

organizera ułatwiające  

rozszycie kabla zgodnie  

ze schematem T568A/B 

Element konstrukcyjny  

gwarantujący dokładne  

przeniesienie ekranu 

Długość wtyku z dławnicą 

kablową to tylko 56mm 

(43mm bez dławnicy) 
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Karta Katalogowa 

Nr karty: KK_11333113_02.19 

Wtyk BKT RJ45 kat. 6A, AWG 22-26, ekranowany, beznarzędziowy 

System klasy EA / kat. 6A - 500MHz, ekranowany 

Wykonania / Warianty 

Indeks Opis 

11333113 Wtyk BKT RJ45 kat.6A, AWG 22-26, ekranowany, beznarzędziowy 

Cechy produktu 

nadruk standardu rozszycia (T568A/B) na organizerze 

siła wtyku: 30N max 

utrzymanie: 7,7 kg między gniazdem a wtykiem 

temperatura pracy: -10°C do 60°C 

Wytrzymałość 
gniazdo RJ45: 750 cykli 

złącze IDC: min 20 terminacji dla kabli o AWG 22-26 linka oraz drut 

Obudowa wtyku odlew cynku niklowany 

Złącze wtyku obudowa: PC, UL 94-V2, żółta (RAL 1021) 

Piny złącza 
materiał: fosforobrąz pokryty 2,5 µm niklu 

wykończenie: obszar kontaktu pokryty 1,25 µm złota 

Gniazdo IDC 
obudowa: PC, UL 94-V2, biała 

piny gniazda: tytanowa miedź z cynowaną powłoką 

Płytka PCB UL 94V-0 

Organizer kabli PC, UL 94-V2, biały 

Ekran odlew cynku niklowany 

Zaślepka przeciwkurzowa PE, czarny 

Dławnica kabla odlew cynku niklowany 

Stopień ochrony IP 20 

Właściwości fizyczne i mechaniczne 

Wymiary [mm] 


