DUPLEXNÉ DÁTOVÉ KÁBLE

Cat.5e, 6, 6A, 7

Jednoduchšia a efektívna montáž, ktorá Vám zaručí
excelentné parametre celého systému

Duplexné káble - Dokonalá inštalácia
Garancia a záruka kvality

Spoločnosť GENERAL CABLE je jedným zo
svetových lídrov vo výrobe káblov. S
tradíciou už viac ako 100 rokov je
GENERAL CABLE jednou zo spoločností,
ktorá vďaka svojej činnosti, inovácií a
pokroku prispieva k zlepšeniu kvality
života ľudí.
Stratégia spoločnosti je založená na
motte: „The Power of ONE“ - schopnosť
stať sa dodávateľom, ktorý spĺňa všetky
požiadavky svojim zákazníkom.

Šíroké portfólio produktov a inovácií

Produktové portfólio káblov je veľmi
rozsiahle, od silových, optických,
riadiacich a telekomunikačných káblov, až
po špeciálne káblové riešenia.

25 rokov kabeláže JetLan

Kvalita výroby dátových a optických
káblov a komponentov JetLan je
odzrkadlená v 25 ročnej záruke
garantovanej priamo výrobcom. Garančný
program sa vzťahuje na všetky produkty z
portfólia „GENERAL CABLE DATA
TRANSMISSION“

Systém inovácií priniesol v oblasti
dátových káblov nové portfólio
produktov. Ku klasickým riešeniam
dátových káblov od Cat.5e až po Cat.7
pribudla kompletná rada duplexných
dátových káblov pre lepšiu a rýchlejšiu
inštaláciu, bez obmedzenia kvality
jednotlivých kategórií.

Duplexné dátové káble sa vyrábajú v
kategóriách:
Cat. 5e
- 200MHz, 1Gbps
Cat. 6
- 300MHz, 1Gbps
Cat. 6A
- 500MHz, 10Gbps
Cat. 7
- 650MHz, 10Gbps
a v prevední s plášťom:
PVC
LSZH /IEC 60332-1 a IEC 60332-3-24/
Duplexné dátové káble sú štandardne na
sklade u výrobcu k okamžitému odberu.

DUPLEXNÉ DÁTOVÉ KÁBLE

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

Od Cat. 5e ažo po Cat.7
Kategória 5e U/UTP - do 200MHz

Tento kábel sa skladá z dvoch paralelných U/UTP
Cat.5e káblov, ktoré poskytujú vynikajúce prenosové
vlastnosti nad rámec požiadaviek Cat.5e /200MHz/.
Dodávajú sa s PVC alebo LSZH plášťom.

Kategória 5e F/UTP - do 200MHz

Tento kábel sa skladá z dvoch paralelných F/UTP
Cat.5e káblov v spoločnom obale, ktoré poskytujú
vynikajúce vlastnosti nad rámec požiadaviek Cat.5e
/200MHz/. Vyrábajú sa štandardne s PVC a LSZH
plášťom /LSZH IEC 60332-3-24 na objednávku/

Kategória 6 F/FTP - do 300MHz

Tento kábel sa skladá z dvoch paralelných F/FTP
Cat.6 káblov, ktoré poskytujú vynikajúce prenosové
vlastnosti nad rámec požiadaviek Cat.6 /300MHz/.
Dodávajú sa s PVC alebo LSZH plášťom.

Kategória 6A U/FTP - do 500MHz

Tento kábel zaručujúci parametre pre 10Gbps
aplikácie sa skladá z dvoch paralelných U/FTP Cat.6A
káblov v spoločnom obale, ktoré poskytujú
vynikajúce vlastnosti 10G aplikácií /Cat.6A/ .
Vyrábajú sa štandardne s LSZH plášťom /LSZH IEC
60332-3-24 na objednávku/

Kategória 7 F/FTP - do 650MHz

Tento kábel sa skladá z dvoch paralelných F/FTP
Cat.7 /650MHz/ káblov, ktoré poskytujú vynikajúce
prenosové vlastnosti pre 10G aplikácie a je
interoperabilný s komponentami Cat.6A. Dodávajú sa
štandardne s LSZH plášťom.
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