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Modularny wtyk kategorii 6A firmy Molex została zaprojektowany do obsługi 
sieci 10 Gb i może być łatwo zakończony przy użyciu szczypiec równoległych. 

Zakończenie odbywa się poprzez umieszczenie przewodów w odpowiednich szczelinach 
matrycy i jej zaciśnięciu na korpusie modułu przy użyciu szczypiec równoległych. 
Wszystkie osiem przewodów jest jednocześnie zakańczanych w trakcie zaciskania 
matrycy. Proces ten zapewnia szybkie, trwałe i niezawodne terminowanie. Złącze IDC 
jest przystosowane do stosowania przewodów o różnych średnicach od 22 do 26 AWG. 
Wtyk spełnia wymagania komponentowe TIA-568-C.2 Kategorii 6A, Kat 5e/6 oraz spełania 
wymagania dla bezpośrednio zakańczanych łączy stałych oraz kanałów kategorii 6A.

Idealny do budowy łączy dla bezprzewodowych punktów dostępowych o dużej 
przepustowości oraz innych urządzeń IP, takich jak: kamery nadzoru, monitorowanie 
infrastruktu. Jest również idealny w obiektach typu Data Center, aplikacjach sieciowych, 
pomieszczeniach z automatyką  - sterowania oświetleniem, sygnałami HVAC oraz tam 
gdzie występują inne czujniki środowiskowe.

Wspiera sieci i aplikacje 10 Gb

Zaprojektowany dla przewodników od 22 AWG do 26 AWG  

Wydajność komponentowa TIA-568-C.2 Kategoria 6A

Aprobata UL

Idealny w łączach dla bezprzewodowych punktów dostępowych oraz wszelkich urządzeń IP z 
gniazdem RJ-45 włączając urzędzenia pracujące w obiektach typu Data Center

Funkcje i zalety

Specyfikacja

MECHANICZNA
Wydajność transmisji : Cat.6A/Class EA Direct 
attach link and channels
Stopień ochrony wtyku: IP 20
Etykieta przewodów: TIA 568A/B & PNO
Możliwość zakańczania:
 Przewodnik typu drut: 22-26 AWG
 Przewodnik typu linka: 22-27 AWG
Możliwość ponownego użycia: 5 razy
Współpracuje z kablami o średnicy: 6-9mm
Obudowa wtyczki: Stop cynku
Piny wtyczki: Fosforobrąz pokryty warstwą 
złota o grubości 50 mikronów
Wytrzymałość: 750 cykli mechanicznych

ELEKTRYCZNA
Wytrzymałość prądowa: 1.5A
Napięcie wytrzymałości dielektrycznej: 
1000V DC
Rezystancja izloacji: 500M Ω min.
Rezystancja styku: 20m Ω max

STANDARDY BRANŻOWE
IEC 60603-7-5
Aprobata UL

Informacje dotyczące zamawiania

Numer katalogowy Numer SAP Opis
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