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Essential-5 Conector Plug
Essential-5 Conector RJ45 Plug (macho)
Ref. Nexans Brasil: N000.500

• Conector macho
• UL94-V0
• Categoria 5e
• Não blindado
• Fácil instalação

Descrição
APLICAÇÃO
A linha de conectores Essential-5 é a oferta de 100MHz, classe D padrão
daNexans. Conector macho utilizado para produzir conexões em campo,
extensões customizadas.Terminações estas para conexões de terminais a uma
rede de dados, seja ela de voz, dados ou video.

DESIGN
O conector macho Essential-5 foi projetado compatível com cabos e conexões
Essential complementando toda a linha de componentes.
• Material termoplástico transparente de alto impacto
• UL94-V0
• Bronze fosforoso com 100 µin (2,54µm) de níquel e 50µin (1,27µm) de ouro.

PERFORMANCE
Compatível com a norma Internacional, americana, europeia e brasileira:
•
•
•
•
•

ISO/IEC 11801
ISO/IEC 60603
ANSI/TIA/EIA-568.C2
ANSI/TIA/EIA-8877
NBR 14565

INSTALAÇÃO
• Adequado para cabo de os sólidos ou exível
• Categoria 5e
• Sem guia interno

RoHS Compliant
Sim
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Operating temp. range
-20 .. 60 °C
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Todos os desenhos, especicações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não
devem ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Características
Características de utilização
Categoria

Cat. 5e

RoHS Compliant

Sim

Categoria

essential

Temperatura de operação (mín .. máx)
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-20 .. 60 °C
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