
Narzedzie do terminowania 
modułów DataGate™

Narzędzie do terminowania modułów DataGate™ ułatwia zarabianie 
modułu. Podczas jednego cyklu ściśnięcia narzędzia zarabiamy wszystkie 
8 przewodników dzięki czas zarabiania jest skrócony do minimum. 
Narzędzie ułatwia ułożenie przewodników w szczelinach złącza IDC, wciska 
8 przewodników jednocześnie oraz przycina wystające przewodniki dzieki 
czemu po wyjęciu moduł należy jedynie wcisnąć nakładkę złącza IDC oraz 
wpiąć moduł w panel lub gniazdko. 
Aby zarabiać moduły Data Gate należy zakupić narzedzie do zarabiania 
modułów (31.0011) oraz głowicę roboczą do zarabiabnia nieekeranowanych 
modułów Data Gate (31.0012) lub ekranowanych kat. 6A (31.0013). Głowicę 
mocuje się w narzędziu przy pomocy dwóch śrub z łbem przystosowanym 
do klucza heksagonalnego.
Użytkowanie narzędzia jest niezwykle proste. Przygotowany wcześniej 
kabel (powłoka zewnętrzna zdjęta na długości ok. 5 cm, cztery pary 
rozdzielone na boki) umieszczamy w szczelinie narzędzia. Moduł Data 
Gate należy umieścić w głowicy, osiem przewodników należy umieścić 
w szczelichach złącza IDC zgodnie z przyjętą sekwencją terminowania 568A 
lub 568B. Głowicę roboczą należy obrócić o 180 stopni w stronę matrycy 
dociskowej oraz ścisnąć narzędzie. W jednym ruchu osiem przwodników 
zostanie wciśniętych w złącze IDC oraz przyciętych na równo z modułem.
Głowica robocza narzędzia jest wymienna, znajduje się w ofercie firmy 
Molex Connected Enterprise Solutions.
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Cechy i zalety

Narzędzie dedykowane do zarabiania nieekranowanych gniazd  Data Gate™  oraz Keystone kat. 5e i 6 oraz ekranowanych gniazd Data Gate™ kat 6A

Znakomicie skraca czas zarabiania modułu

Wciska oraz przycina osiem przewodników w złącze IDC

Zestaw składa się z narzędzia oraz wymiennych głowic roboczych dostępnych oddzielnie

Ergonomiczna rękojeść ułatwia eksploatację narzędzia
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 Specyfikacja
MECHANICZNA
Materiał narzędzia: Stal wysokowęglowa
Materiał głowicy roboczej: Stop cynku
Materiał ostrza:  Stal wysokowęglowa 
Materiał rękojeści: Kauczuk  
   wysokoplastyczny
Obsługiwane średnice przewodników: 
   24-23AWG (drut)
Obsługiwane 
typy kabli: F/UTP, U/FTP, U/UTP

Waga:   
31.0011  480g
31.0012  35g
31.0013  35g
Wymiary:   
Narzędzie: 270 mm x 95 mm x 47 mm
Głowica robocza: 80 mm x 40 mm x 20 mm

Numer produktu Opis

KSJ-00018-0* Moduł Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6

KSJ-00024-0* Moduł Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 5e

KSJ-00033-0* Moduł Keystone 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 6

KSJ-00032-0* Moduł Keystone 1xRJ45 (WE8W), UTP, 568A/B, PowerCat 5e

Głowica 31.0012 do terminowania modułów UTP jest kompatybilna z następującymi gniazdami 
oferowanymi przez Molex Connected Enterprise Solutions:

Głowica 31.0013 do terminowania modułów FTP jest kompatybilna z następującymi gniazdami 
oferowanymi przez Molex Connected Enterprise Solutions:

Numer produktu Opis

KSJ-00062-0* Moduł Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 6A

KSJ-00073-0* Moduł Data Gate+ 1xRJ45 (WE8W), STP 360DEG, 568A/B, PowerCat 6A (wejście kabla do modułu DG+ z boku)

Informacje dotyczące zamawiania

Numer produktu Numer SAP Opis

31.0011 182520002 Narzędzie do terminowania modułów Molex

31.0012 182520003 Głowica robocza do nieekranowanych modułów Data Gate™ oraz Keystone

31.0013 182520004 Głowica robocza do ekranowanych modułów Data Gate™ kat. 6A


