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Průmyslové komponenty
Průmyslové komponenty Solarix

Průmyslové komponenty strukturované kabeláže Solarix jsou určeny pro použití v prostředí,
kde nelze z důvodu prašnosti, vlhkosti, teplotní náročnosti nebo vibrací použít běžné prvky
strukturované kabeláže. Tato skupina komponentů obsahuje všechny prvky, které jsou potřebné
k realizaci odolné a přitom spolehlivé průmyslové kabeláže. Jsou to například zásuvkové
moduly 1 x RJ45 CAT5E i CAT6, zásuvkové boxy s dvěma nebo čtyřmi porty a propojovací
kabely, vše s krytím IP67. U zásuvkových modulů jsou kontakty duální svorkovnice typu
110/Krone označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu
T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice lze zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 26–22.
Všechny průmyslové komponenty strukturované kabeláže Solarix jsou vyrobeny z odolných
materiálů a jsou navrhnuty tak, aby odpovídaly kategorii krytí IP67. Kromě zvýšené odolnosti
se tyto komponenty systému Solarix vyznačují vynikajícím výkonem, maximální funkčností
a jednoduchou instalací. Všechny komponenty splňují nebo dokonce převyšují požadavky
speciﬁkované v mezinárodních standardech pro strukturovanou kabeláž ANSI/TIA/EIA 568,
ISO/IEC 11801 a EN50173.
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Průmyslové komponenty
Průmyslové komponenty Solarix

Min. životnost portu zás. modulu:
Krytí kontaktů zás. modulu a konektorů:
Svorkovnice zás. modulu:
Min. životnost svorkovnice zás. modulu:
Zařezávací nože svorkovnice:
Velikost vodiče:
Materiál nekovových částí:
Krytí:
Skladovací teplota:
Provozní teplota:
Max. provozní vlhkost:

1 000 zapojení/odpojení
50 μ zlata a 100 μ niklu
duální 110/Krone 8p8c
200 zařezání
slitina bronzu, P, Sn a Pb
AWG 26–22
FR plast podle UL94-0
IP67
-40–70 °C
-10–60 °C
93 %
C6-IN-315BK-xMB

SXKJ-IN-6-STP-BK

SXKJ-DIN-GY

OZNAČENÍ

POPIS

SX2-IN-0-GY

Průmyslový box Solarix s nerez čelem pro 2 x zásuvkový modul krytí IP67

SX4-IN-0-GY

Průmyslový box Solarix s nerez čelem pro 4 x zásuvkový modul krytí IP67

SXKJ-IN-5E-UTP-BK

Průmyslový zásuvkový modul Solarix CAT5E UTP 1 x RJ45 černý krytí IP67

SXKJ-IN-5E-STP-BK

Průmyslový zásuvkový modul Solarix CAT5E STP 1 x RJ45 černý krytí IP67

SXKJ-IN-6-UTP-BK

Průmyslový zásuvkový modul Solarix CAT6 UTP 1 x RJ45 černý krytí IP67

SXKJ-IN-6-STP-BK

Průmyslový zásuvkový modul Solarix CAT6 STP 1 x RJ45 černý krytí IP67

C5E-IN-155BK-xMB

Průmyslový patch kabel Solarix CAT5E UTP 1m černý krytí IP67 různé délky

C5E-IN-315BK-xMB

Průmyslový patch kabel Solarix CAT5E FTP 1m černý krytí IP67 různé délky

C6-IN-155BK-xMB

Průmyslový patch kabel Solarix CAT6 UTP 1m černý krytí IP67 různé délky

C6-IN-315BK-xMB

Průmyslový patch kabel Solarix CAT6 FTP 10m černý krytí IP67 různé délky

SXKJ-DIN-GY

Držák keystonu 1 x RJ45 na DIN lištu šedý krytí IP20
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