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preLink® datacenter-insteekmodule 7TE voor module- 
houder, Cat. 6A EIA/TIA met L.E.O.-functie, 6-voudig

Bij het preLink® datacenter-patchpanel cat. 6A EIA/TIA, klasse 
EA, zijn de datacenter-modules al voorgemonteerd op een 
rail en hoeven alleen nog met het bijbehorende kabelafsluit-
blok te worden voltooid. Hier worden vooral de voorgecon-
fectioneerde datacenter-oplossingen aanbevolen die als een 
enkele of als multikabel kunnen worden besteld.
De "Light Emitting Outlet" (L.E.O.) wordt gebruikt voor het 
eenvoudig identificeren van bij elkaar horende kabeluiteinden 
door middel van een detector. Ook bij doorgepatchte datatra-
jecten kunnen de aansluitingen vanuit elke kant worden ver-
licht. Dit werkt met alle gangbare, afgeschermde datakabels.   
Verpakkingseenheid: 1 stuks/doos

Connectornorm IEC 60603-7-6

Mechanische eigenschappen  

Inbouwmaat 7TE 
Steekkracht  30 N 
Steekcycli (RJ 45-zijde) য় 750 
Steekcycli (achterkant) য় 100 
Materiaal behuizing plaatstaal verzinkt, brandvertragende 
coating
Kleur plaatstaal gelakt grijs RAL 7035
Materiaal isolatiedelen PC wit
Vergulde contacten 50 "
Contacten AWG 27-22 
Kabeldiameter 5-9,5 mm

Milieu-eisen  

Aansluitklasse IP20
Temperatuurbereik -40°C ... +70 °C

Elektrische eigenschappen  

Contactweerstand  20 mǎ
Isolatieweerstand tussen de contacten য় 500 mǎ
Doorslagspanning contact - contact 1000 V DC/AC peak
Doorslagspanning contact - afscherming 1500 V DC/AC peak
Doorslagspanning contact - afscherming 
(bij L.E.O.-variant) --
Stroomdoorvoercapaciteit bij 50°C 1,25 A
PoE+ volgens IEEE 802.3at PoE+

Transmissie-eigenschappen  

10 Gbit wordt ondersteund
Cat. 6A EIA/TIA 568B.2-10

L.E.O. -functie (bij uitvoering RJ45 afgeschermd L.E.O.) 

Voedingsspanning 12 V AC 
Lichtdetectie  100 m

Toebehoren 

Zelfklevende labelingstrips voor markering van de poorten. 
Lengte 95 mm
Verpakkingseenheid 5 stuks/plastic zak

Mogelijke positionering  
van de labelingstrips:

Omschrijving Bestelnr.
preLink® datacenter-insteekmodule 3HE 7TE cat. 6A (EIA/TIA) incl. kabelafsluiting voor aderdiameters AWG 24-22 grijs RAL 7035 CVEESL211E

preLink® datacenter-insteekmodule 3HE 7TE cat. 6A (EIA/TIA) incl. kabelafsluiting voor aderdiameters AWG 27-26 grijs RAL 7035 CVEESL261E

preLink® L.E.O. -detector CKZWD001

Zelfklevende labelingstrips, lengte 95 mm, VPE 5 stuks AVZBTK095

Labelingstrips

Toebehoren
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