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Essential-6 Conector Plug
Essential-6 Conector RJ45 Plug (macho)
Ref. Nexans Brasil: N000.600

• Conector macho
• UL94V0
• Categoria 6
• Não blindado
• Fácil instalação

Descrição

APLICAÇÃO
A linha de conectores Essential6 é a oferta de 250MHz, classe E padrão
daNexans. Conector macho utilizado para produzir conexões em campo,
extensões customizadas.Terminações estas para conexões de terminais a uma
rede de dados, seja ela de voz, dados ou video.

DESIGN
O conector macho Essential6 foi projetado compatível com cabos e conexões
Essential complementando toda a linha de componentes.
• Material termoplástico transparente de alto impacto
• UL94V0
• Bronze fosforoso com 100 µin (2,54µm) de níquel e 50µin (1,27µm) de ouro.

PERFORMANCE
Compatível com a norma Internacional, americana, europeia e brasileira:

•
•
•
•
•

ISO/IEC 11801
ISO/IEC 60603
ANSI/TIA/EIA568.C2
ANSI/TIA/EIA8877
NBR 14565

INSTALAÇÃO
• Adequado para cabo de ﬁos sólidos ou exível
• Categoria 5e
• Com guia interno

Especiﬁcação
Internacional ISO/IEC 11801

Operating temp.
20 .. 60 °C
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Essential-6 Conector Plug
Essential-6 Conector RJ45 Plug (macho)

Características
Características de utilização
Categoria

Cat. 6

Categoria

essential

Temperatura de operação (mín .. máx)

20 .. 60 °C

Operating temp.
20 .. 60 °C
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