
Conector de campo RJ45
Para terminação de cabo rápida e fácil

O Conector de campo RJ45 é fácil de montar e, graças ao tamanho compacto, é ideal para a terminação de cabos CAT6a
diretamente em uma grande variedade de dispositivos de rede Axis. O conector é compatível com o mais recente padrão
ANSI/TIA-568.2-D, o que permite a realização de instalações MPTL (link terminado por plugue modular). Ele é adequado
para uso em redes IEEE 802.3af, 802.3at and 802.3bt. O conector é vendido em embalagens com 10 unidades.

> Dimensões reduzidas

> Fácil de montar

> Para CAT6a (AWG 26-22)

> Compatível com MPTL

> Adequado para PoE

Folha de dados



Conector de campo RJ45

Geral
Compatibilidade 22-26 AWG (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a)

Núcleo sólido e cabo multifilamentos
Diâmetros do cabo: 5,5 – 8 mm (0,217 – 0,335 pol.)

Transmissão IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt

Taxa de dados 10 Gbps

Invólucro Conector: metal
Trava: plástico

Sustentabilidade Sem PVC

Condições de
operação

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidade relativa de 5-95% (sem condensação)

Aprovações EN 60603-7-51: 2011-01
ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06/ EN 50173-2: 2011-09 (Prédios
de escritórios)
ISO/IEC 24702/ EN 50173-3: 2011-09 (área industrial)
ISO/IEC 15018/ EN 50173-4: 2011-09 (Área de estar)

Dimensões 51,3 x 12,9 x 14,7 mm (2,02 x 0,508 x 0,579 pol.)

Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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