24-poorts 1U in een rack te monteren Cat 6 110 patchpaneel
Productcode: C6PANEL24

Het C6PANEL24 24-poorts 110 type in een rek gemonteerde Cat 6 patchpaneel is voorzien van
kleurcodering voor zowel T568A als T568B bedrading, en is daarom de perfecte oplossing voor elke
stem- of LAN-applicatie.
Voor probleemloze aansluitingen heeft dit patchpaneel recht Cat 6-poorten met 110-type eindpunten,
waardoor u uw kabel gemakkelijk erin kunt steken en kunt verwijderen. Het 24-poorts patchpaneel
biedt een gemakkelijke manier om uw kabels te identificeren, doordat poortnummers duidelijk zijn
gemarkeerd op de achterkant van elke RJ45-poort, en een schrijfbaar/wisbaar markeringsoppervlak
voor elke poort aan de voorkant van het paneel voor efficiënt systeembeheer.
Dit 24-poorts netwerkpatchpaneel is duurzaam vervaardigd van uitsluitend hoogwaardig materiaal en
wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voor installatie in 19" rekken/kasten
• Geschikt voor applicaties die 0,26 - 0,14 mm² solid-state en gevlochten netwerkkabels gebruiken
• 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet toepassingen
• Voor telecom, video en andere toepassingen

Eigenschappen
• Kleurgecodeerd voor zowel T568A- als T568B-installaties
• Eindpunten met 110-type punchtool
• Ondersteunt zowel Cat5e als Cat6 kabels
• Schrijfbare en wisbare markeringsoppervlakken voor elke poort
• Voldoet aan de ANSI/TIA-568-C.2 categorie 6, ISO/IEC11801 en EN50173-1 specificatie

Speciale
opmerkingen /
vereisten
Garantiebeleid

2 Years

Notitie

IDC-contact : Fosforbrons met tincoating

Bedrijfstemperatuur

-10~60°

Vochtigheid

10~65%

Kleur

Zwart

Lengte product

1.3 in [34.0 mm]

Breedte product

19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product

1.7 in [44.0 mm]

Gewicht product

20.5 oz [581.0 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

19.3 in [49.0 cm]

Package Width

2.2 in [55.0 mm]

Package Height

1.8 in [45.0 mm]

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Verzendgewicht
(verpakt)

23.9 oz [678.0 g]

Meegeleverd

24-poorts 1U in een rek te monteren Cat 6 110
patchpaneel

Wat wordt er
meegeleverd

M6 schroeven
M5 schroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

