
 ÜRÜN BİLGİSİ

ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120

Sabit tesisatlar için endüstriyel Ethernet kablosu, Kat.5e
120 dakika izolasyon kararlılığı, 1 Gbit hıza uygun

Bilgi
Yangın sırasın en az 120 dakika izolasyon bütünlüğünü

Parazit sinyalleri

Dayanıklılık

Halojen içermeyen

Automation/Fältinstallation

Alev geciktirici

Faydalar
EN50200 uyarınca kablo yangın ve sonrasında 120 dakika veri transferine devam eder
Yüksek kaliteli, çift ekranlama elektromanyetik parazitin olduğu bölgelerde yüksek iletim güvenilirliği sağlar

Uygulama alanı
Aleve maruz kalabilen endüstriyel alanlarda
Son derece yanıcı ve yangın tehlikesi olan alanlar
sabit tesisatlar için
İç mekân kullanımı için

Ürün özellikleri
Yangın davranışı:- Halogen-free (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)- Alev geciktirici (IEC 60332-1)- Yangın geciktirici (IEC
60332-3-24)- Düşük duman yoğunluğu (IEC 61034-2)- Devre bütünlüğü (EN50200); 120 min
Meets the requirements according to Cat. 5e and class D
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 ÜRÜN BİLGİSİ

ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120

Ürün yapısı
Tek telli çıplak bakır iletken
Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
Damarların özel bantla sarılması (yangına karşı bariyer)
Bükme: 2 bükülmüş çift damar, 4 çiftten büklüm
F/UTP: genel ekranlama olarak folyo ekranlama
Halojen içermeyen ve alev geciktirici FRNC dış kılıf, renk: kırmızı (RAL3000'e benzer)

Teknik Veri
Sınıflandırma: ETIM 5.0 Class-ID: EC000829

ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Pik çalışma gerilimi: (güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı: Fixed installation: 15 x outer diameter
Karakteristik empedans: 100 Ω ± 15%
Sıcaklık aralığı: Çalışma: -20 °C ile +70 °C

Uyarı
Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin
edilebilir.
Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
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Ürün kodu Ürün tanımı Çift sayısı ve iletken başına
AWG

Dış çap (mm) Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)

2170905 ETHERLINE® FIRE Cat.5e
PH120

4 x 2 x AWG23/1 8,3 24 75
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