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CONECTOR MACHO RJ45 SOHOPLUS CAT5.E

Tipo do Produto PLUG RJ-45

Família do
Produto

SOHOPLUS

Padrão RoHS Compliant Jm

Aplicações  

Ambiente de Instalação Interno

Ambiente de Operação Não Agressivo

Compatibilidade
Cabo sólido e flexível;
Suporta até 750 ciclos.

 

Garantia 12 meses

Identificação Logotipo Furukawa no corpo do produto

Rastreamento Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do
fabricante

Características Construtivas

Altura 8,0mm

Largura 11,7mm

Profundidade 21,5mm interno
22,5mm externo

Peso 0,002kg

Cor Transparente

Tipo de Conector RJ-45

Tipo de cabo U/UTP
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Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG

Material de contato elétrico8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm)
de níquel

Material do corpo do
produto

Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2

Temperatura de Instalação 20ºC

Temperatura de
Armazenamento

-40ºC a +70ºC

Temperatura de Operação -10ºC a +60ºC

Embalagem  

Tipo de Embalagem Pacotes plásticos com 500 peças
 

Lote mínimo 1 pacote

Soluções Relacionadas
Residencial;
Pequenas Empresas;
CFTV (Mais segurança para sua rede com cabo 100% cobre e
certificação Anatel)

 

Normas Aplicáveis e
Certificações

 

Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos

ISO/IEC 11801

NBR 14565

FCC 68.5
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Certificação
ISO9001
ISO14001    
UL LISTED: E173971

 


