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preLink® RJ45 Keystone-module L.E.O.
Cat. 6A EIA/TIA, afgeschermd

Met de preLink® SL RJ45 L.E.O. Keystone-module krijgt de ge- 
bruiker een RJ45-connector module van de hoogste kwaliteit en 
flexibiliteit. Door de "Light Emitting Outlet“ (L.E.O.)-techno-
logie kunnen bij elkaar horende kabeluiteinden met behulp 
van een detector tot oplichten worden gebracht. Dit werkt 
met alle gangbare afgeschermde datakabels over alle patch- 
punten. De preLink® SL RJ45 Keystone-module dient voor 
het eenvoudig vastklikken op het preLink® kabelafsluitblok. 
De confectiemethode met behulp van een preLink®-mon-
tagetang zorgt voor een consistent hoge productiekwaliteit 
en daardoor voor gegarandeerde overdrachtprestaties. Door 
de speciale contactgeometrie in combinatie met de 50 µ" 
vergulde contacten wordt onder alle omstandigheden voldaan 
aan 4PPoE volgens IEEE 80.3at. De behuizing is gemaakt van 
vernikkeld zinkspuitgietwerk en voldoet daarmee aan de 
hoogste milieu- en mechanische eisen. In combinatie met de 
aanpasbare modulehouder is een combinatie met alle merken 
van schakelmateriaal mogelijk. Diverse certificeringen (actuele 
lijst: www.easylan.nl) van onafhankelijke testlaboratoria maken 
de hoogste kwaliteitsaanspraak van de preLink®-systemen 
compleet. 
De preLink® SL Keystone-modules worden in een milieu-
vriendelijke kartonnen doos geleverd.

Normen 

Connectornorm IEC 60603-7-51

Mechanische eigenschappen

Steekcycli (RJ45-zijde) * 750
Steekcycli (kabelafsluitblok) * 100
Materiaal behuizing zinkspuitgietwerk vernikkeld
Vergulde contacten 50 µ"
Contacten AWG 27-22; afhankelijk van het kabel- 
  afsluitblok  
kabeldiameter 5-9,5 mm

Milieu-eisen 

Aansluitklasse IP 20
Temperatuurbereik -40 °C … +70 °C

Elektrische eigenschappen 

EMV 360°-afscherming
Stroomdoorvoercapaciteit bij 50°C 1,25 A
PoE+ volgens IEEE 802.3at geschikt voor Power over Ethernet+

Transmissie-eigenschappen voor cat. 6A EIA/TIA 

10 Gbit wordt ondersteund
Cat. 6A EIA/TIA 568B.2-10
Voedingsspanning 12 V AC
Lichtdetectie ) 100 m

Omschrijving Bestelnr.
VPE 24 Losse verpakking

preLink® L.E.O. RJ45 Keystone afgeschermd cat.6A (EIA/TIA) incl. kabelafsluiting voor aderdiameters AWG 24-22 CKLES010 CKLES010EP

preLink® L.E.O. RJ45 Keystone afgeschermd cat.6A (EIA/TIA) incl. kabelafsluiting voor aderdiameters AWG 27-26 CKLES020 CKLES020EP

preLink® SL L.E.O. -detector CKZWD001
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