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ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801

Nacional ANSI/TIA-568-C.2

Ref. Nexans Brasil: N521.661BK

Compatível com todas as categorias de conectores Snap-In•
24 portas Snap-In com tampas de proteção•
Mecanismo "Clip-On"•
Design universal, suporta conectores Snap-In não-blindados e blindados•

DESCRIÇÃO
A linha de Patch Panel Nexans Snap-In foi projetada para acomodar qualquer um dos
conectores Snap-In da família de produtos LANmark (LANmark-7A, LANmark-6A,
LANmark-6 e LANmark-5).

CONSTRUÇÃO
24 portas com tampas de proteção.•
Dimensão para rack padrão 19".•
Altura : 1U.•
Projetado para conectores Snap-In blindados e não-blindados.•
Compatível com todas as categorias de conectores Snap-In.•
Mecanismo "Clip-On" para um ateramento fácil de cada conecotr blindado.•
Construção robusta em aço e pintura epóxi resistente a riscos.•
Numeração das portas serigrada na parte frontal.•
Logo Nexans impresso no produto•

NORMAS APLICAVÉIS
ANSI/TIA-310D•
ABNT NBR 14565•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS restringindo o uso de
metaispesados na fabricação dos produtos e preservação do meioambiente.

GARANTIA
2 anos•

http://www.nexans.com.br/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Brazil&language=pt_BR&productId=540121431
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CARACTERÍSTICAS
Características construtivas

Cor Preto
Material Steel

Características dimensionais
Unidade de altura 1 U
Profundidade 75 mm
Massa aproximada por peça 0,65 kg
Largura 19 in

Características de utilização
Campo de aplicação Fixed installations
Resistência a vibração High
Mechanical Resistance Good mechanical resistance
Número de portas 24
Acondicionamento Caixa

http://www.nexans.com.br/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Brazil&language=pt_BR&productId=540121431

