
19-calowe panele
DataGate do samodzielnej
konfiguracji

Panele krosowe Data Gate z półką kablową do samodzielnej konfiguracji
(niewyposażone) nie zawierają modułów Data Gate. Instalator zamawia moduły
oddzielnie dopasowując ich ilość do aktualnych potrzeb. Panele znakomicie
nadają się do montażu nieekranowanych modułów DataGate kat. 5e i kat. 6 oraz
ekranowanych modułów kat. 6A. Moduły mogą być zarabiane przy użyciu
standardowego narzędzia uderzeniowego (31-001) lub też przy użyciu 
wieloparowego narzędzia do terminowania modułów Data Gate firmy Molex 
(31.0011). Narzędzie ułatwia terminowanie modułu DataGate, podczas jednego 
cyklu ściśnięcia narzędzia zarabiamy wszystkie 8 przewodników
dzięki czas zarabiania jest skrócony do minimum. Po zarobieniu modułu na 
kablu jest on montowany na wcisk w panelu, a kabel mocowany krawatką
kablową do półki. Panele zawierają standardową półkę kablową przeznaczoną 
do mocowania przychodzących kabli, oznacznik portów oraz zestaw śrub do 
mocowania w ramie 19-calowej.

W skład produktu wchodzą:
– Panel 24porty 1U wraz z półką kablową lub 48 portów 2U, wraz z półką kablową
– Oznacznik portów
– Zestaw mocujący śruba/podkładka/koszyczek
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Cechy i zalety

24 porty w wysokości 1U

Prosty i szybki montaż nieekranowanych lub ekranowanych modułów DataGate

Modularne rozwiązanie pozwalające dopasować ilość gniazd do aktualnych wymagań

Oznacznik portów wykonany z przezroczystego plastiku umożliwia wielokrotne opisywanie portów.

Możliwość wymiany i naprawy pojedynczego portu RJ45

Półka kablowa pozwalająca na montaż kabli przychodzących z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia oraz odciążenie gniazd IDC

Zestaw mocujący śruba/podkładka/koszyczek dostarczany w komplecie

Produkt zgodny z dyrektywą RoHS
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 Specyfikacja
MECHANICZNA

PID-00258
Szerokość [mm]:  483
Wysokość [mm]:  44
Głębokość [mm]:  125
Waga [g]:  585
Materiał:   Blacha stalowa walcowna  
   na zimno o grubości  
   1.52 mm
Powłoka:   Lakier proszkowy w 
   kolorze czarnym

PID-00259
Szerokość [mm]: 483
Wysokość [mm]:  44
Głębokość [mm]:  235
Waga [g]:  850
Materiał:   Blacha stalowa walcowna  
   na zimno o grubości  
   1.52 mm
Powłoka:   Lakier proszkowy w 
   kolorze czarnym

PID-00260
Szerokość [mm]: 483
Wysokość [mm]:  88
Głębokość [mm]:  125
Waga [g]:  1300
Materiał:   Blacha stalowa walcowna  
   na zimno o grubości  
   1.52 mm
Powłoka:   Lakier proszkowy w 
   kolorze czarnym

PID-00261
Szerokość [mm]: 483
Wysokość [mm]:  88
Głębokość [mm]:  235
Waga [g]:  1800
Materiał:   Blacha stalowa walcowna  
   na zimno o grubości  
   1.52 mm
Powłoka:   Lakier proszkowy w 
   kolorze czarnym

Informacje dotyczące zamawiania

Numer produktu Numer SAP Opis

PID-00258 180810031 Panel 19-calowy 24 x DataGate UTP/FTP, 1U, z półką kablową, niewyposażony, czarny

PID-00259 180810032 Panel 19-calowy kątowy 24 x DataGate UTP/FTP, 1U, z półką kablową, niewyposażony, czarny

PID-00260 180810033 Panel 19-calowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z półką kablową, niewyposażony, czarny

PID-00261 180810034 Panel 19-calowy kątowy 48 x DataGate UTP/FTP, 2U, z półką kablową, niewyposażony, czarny


