
NaviLED ‐ Patch Panel 19” ekranowany FTP 24p kat. 5E

Specyfikacja jest w�asno�ci� A-LAN Technologie i jest chroniona prawem autorskim. Staramy si�, aby informacje zawarte w specyfikacji by�y dok�adne i rzetelne. Jednak�e A-LAN Technologie nie mo�e zagwarantowa�,
�e specyfikacja nie posiada �adnych b��dów a tak�e nie zobowi�zuje si� do ponoszenia za nie odpowiedzialno�ci. Informacje zawarte w tej specyfikacji mog� zosta� zmienione bez powiadomienia i nie s� zobowi�zuj�ce 
w stosunku do produktu ko�cowego.

A-LAN TECHNOLOGIE
ul. Dobrego Pasterza 36a
31-416 Kraków
tel.: 695 02 42 80
tel./fax: (12) 44 31 684
e-mail: info@a-lan.com.pl
www.a-lan.com.pl

Ekranowany panel krosowy kategorii 5E wykonany w innowacyjnej technologii NaviLED. 
NaviLED to panel krosowy o typowym zastosowaniu  z funkcj� testu ��cza i identyfikacji 
kabli w jednym. Rozwi�zanie takie umo�liwia sprawdzanie jako�ci po��czenia pomi�dzy 
urz�dzeniem aktywnym a panelem krosowym, jak i poprawno�� po��czenia w ca�ym torze 
oszcz�dzaj�c czas i �rodki.  Pod wzgl�dem budowy panel nie odbiega od standardowych 
wykona� stosowanych dotychczas. Pe�en ekranowan pozwala na stosowanie 
w sieciach nara�onych na oddzia�ywanie zak�óce� elektromagnetycznych.

symbol:  PKL003

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

   Numerowane 24 porty RJ45,  puste pola opisowe    pozwalaj� na 
indywidualne oznaczenia portów.
   W panelach STP uk�ad kompensacyjny zrealizowany    bezpo�rednio 
na p�ytce drukowanej.
   Uniwersalne z��cze oznaczone szczelinowe,    kompatybilne ze 
z��czami LSA z sekwencj� 568A/B
   Panel wyposa�ony w pó�k� monta�ow� w sk�ad zestawu    wchodz� elementy 
mocuj�ce oraz opaski kablowe.
   Obj�ty pe�n� gwarancj� systemow� 25 lat.
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Materia� gniazd i z��cz: termoplastyczne, samogasnace tworzywo ABS zgodne 
z norm� UL94V-O.
Materia�: blacha stalowa walcowana na zimno o grubo�ci 1,5 mm
Pow�oka lakiernicza: farba proszkowa, kolor czarny
Gniazdo:
            - Trwa�o��:      > 750 cykli
            - Materia� styków:    fosforobr�z
            - Pow�oka styków:    1,27 �m z�ota na 2,50 �m niklu
            - Si�a docisku styków:   > 100 g
            - Si�a rozci�gania:    min. 4,95 kg
            - Materia� obudowy gniazd samogasn�ce, termoplastyczne tworzywo,
               zgodne z norm� UL94VO,
Z��cze szczelinowe LSA:
            - Trwa�o��:      > 200 cykli
            - Materia� styków:    fosforobr�z
            - Przyjmuje przewody:  22-26 AWG (drut/linka)

NORMY

- ISO 11801 2nd edition:2008
- EN 50173 2nd edition:2007
- PN-EN-50173:2002-2007
- IEC 60603-7-5
- ISO/IEC 61156-5 (2009-02)
- ROHS 2002/95/WE

Produkty A-LAN kompatybilne do budowy certyfikowanego toru klasy D:
       - Gniazda teleinformatyczne STP RJ45 typu Keystone kategorii 5E
       - Kable teleinformatyczne U/FTP, F/UTP, S/FTP kategorii 5E

OPIS DZIA�ANIA

Czerwona dioda:
      poprawne po��czenie
Zielona dioda:
      poprawne po��czenie
Dioda si� nie �wieci:
      nie ma po��czenia pomi�dzy 
      panelem  a gniazdem


