Technický produktový list

MGU3.411.18

Parametry

Unica - 1 RJ45 zásuvka (S-One) - 2 m - kat. 5e, UTP
- white

Hlavní parametry
Řada

Unica

Označení řady

Unica (standard)

Typ produktu nebo součásti

RJ45 konektor

Použití zařízení

Komunikace

Úprava zařízení

Mechanismus s centrální deskou

Barevný odstín

Bílá (RAL 9003)

Kategorie

RJ45 - 4 contacts - category 5e - transmission rate
< 155 MHz

Součást výrobku

Držák štítku
Ochraný kryt

Typ komunikační sítě

1000BASE-T

Typ komunikačního rozhraní

ATM 155 Mbps

Použití výrobku

Podlahová krabice
Propojovací oddíl

Počet modulů

2 moduly

Počet konektorů

1

Typ značky

Infraplus

Typ konektoru

S-One

Typ stínění kabelu

U/UTP

Uspořádání vodičů

Nestíněná kroucená dvoulinka

Připojení - svorky

Kliknutím

Montáž zařízení

Zapuštěná

Upevnění

Zacvaknutím
Pro shield : příchytkami

Směr instalace

Přímá

Materiál

Kryt mechanismu : ASA + PC

Hloubka

36 mm

Šířka

85 mm

Výška

80 mm

Hloubka

25 mm

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků.
Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívaná.
Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Doplněk

Životní prostředí
stupeň krytí IP

IP40

stupeň ochrany IK

IK01

teplota okolního vzduchu pro provoz

15...30 °C

teplota okolí pro uskladnění

0...35 °C

popis prostředí

Aceton
Alkohol
Čpavek
Bělidlo
Tekuté mýdlo
Olej
Benzín
Odolný UV
Kapalina na čištění oken

zdraví a otázky životního prostředí

Bez halogenidů

standardy

ISO 8877
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Nabídka udržitelnosti
udržitelný stav nabídky

Výrobek není Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 1430 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty
Záruční lhůta

18 měsíců
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