
یافتهساخت کشی کابل های حل راه

AWG 23Cat6 UTPکابل
مقدمه

های شبکه طریق از ها داده انتقال برای بازار در خورده پیچ جفت های کابل بهترین  Link-Dجامد های کابل

C.2-568/EIAاستانداردهای توسط شده مشخص عملکردی الزامات از ها کابل این هستند.  (LAN)محلی
TIA  4-7-60603 وIEC  روند.می فراتر

خواستار کاربران است، محبوبیت افزایش حال در  LANطریق از ای رسانه چند و ویدئو پخش که همانطور

به مقرون ساده، انتقال عملکرد برای  Link-Dهای کابل هستند. انتظار زمان کاهش و ها داده سریعتر انتقال

قابلیت و می کنند پشتیبانی باالتری نویز به سیگنال نسبت از آنها هستند. آل ایده باال سرعت با و صرفه

می کنند.فراهم را آینده برنامه های برای باالتر داده نرخ و فعلی برنامه های برای را بهتری اطمینان

گواهی  /تاییدفنیمشخصاتAWG 23CAT6 UTPکابل

اطراف در برتر عایق دهند. می کاهش را سیستم نویز و تداخل  CAT6های کابل

توانند می آنها می شود. مربوط عملکرد افزایش به  23AWG مسی سیم های

فرکانس با  )ثانیهدر گیگابیت 1 (~ثانیه بر مگابیت 1000 سرعت با را ها داده

Ethernet Fast TX-BASE، 100T-BASEاترنت برای مناسب و مگاهرتز 250
کنند.ارسال  )اترنتگیگابیت (TX-/ 1000BASE T-BASE 1000و 10

.(UTP)محافظ بدون تابیده جفت کابل جفت 4  •

جامدبرهنه مس رسانا: فلز  •

خاکستریرنگ: کد  •

23AWG اسمی، mm 0.560هادی: قطر  •
-PEعایق: مواد اسمی، mm 0.970عایق: قطر  •

HD
LSZH-0UL94V PVC/ژاکت: جنس  •
اسمیmm 6کابل: قطر  •

Cross Central PEجداکننده  •

C.2-568استانداردهای با مطابق شده تایید  •

/EIATIA  توسطETL
• CULاست شده فهرست

RoHs •

M100هر در انتقال های ویژگیفنیجزییات

اسمی100mnF 5.6/متقابل: ظرفیت  •

Ω±15%100مشخصه: امپدانس  •

69%انتشار: اسمی سرعت  •
Ω+10015مشخصه: امپدانس  •

متر100Ω 9.38/ <هادی: مقاومت  •

100mnF5.6/ <متقابل: ظرفیت  •

حداکثر 5%مقاومت: تعادل عدم  •

100mpF330/ظرفیت: تعادل عدم  •

nS45 <تاخیری: انحراف  •

20 1±در کابل قطر  4X  <خمشی: شعاع  •

گرادسانتی درجه

کیلوگرم11.5 کشش: نیروی  •

+C°70تا  -20°دما: محدوده  •

فرکانس
)MHz(

درجدادن دست از

/100m()dB
RL
)dB(

بعد
)dB(

PSNEXT
)dB(

ELFEXT
)dB(

PSELFEXT
)dB(

ACR
)dB(

PSACR
)dB(

12.020.074.372.367.864.872.370.3

43.823.065.363.355.852.861.559.5

85.324.560.858.849.746.755.553.5

106.025.059.357.347.844.853.351.3

167.625.056.254.243.740.748.646.6

208.525.054.852.841.838.846.344.3

259.524.353.351.339.836.843.841.8

31.2510.723.651.949.937.934.941.239.2

62.515.421.547.445.431.928.932.030.0

10019.820.144.342.327.824.824.522.5

20029.018.039.837.821.818.810.88.8

25032.817.338.336.319.816.85.53.5

رنگشرحمحصولشماره

-100C6UGRYR-NCB/RollMtr  ،100 جامدAWG  23UTP Cat6خاکستری

-305C6UGRYR-NCB/RollMtr  ،305 جامدAWG  23UTP Cat6خاکستری

LS-305-C6UGRYR-NCBجامد کابلLSZH  -/RollM 305 -AWG 23UTP Cat6خاکستری

www.dlinkmea.comکابلAWG 23CAT6 UTP
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