
Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd
-304,8 m - massief - wit
Product ID: WIR5ECMRWH

De WIR5ECMRWH 304,8 m lange Cat5e bulkstijgkabel voldoet aan of overtreft alle Cat 5e specificaties
voor betrouwbare Ethernet-netwerkverbindingen en heeft een duurzame witte PVC-mantel waardoor u uw
netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien voor een meer gestructureerde installatie.
Bulkverpakkingen zijn perfect voor aangepaste lengtes en zorgen ervoor dat u een kabel van precies de
juiste lengte heeft voor uw installatie.

De WIR5ECMRWH is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en
wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Als stijgkabel goedgekeurd

Deze categorie 5e kabel is getest voor de installatie van CMR-stijgkabels en is ideaal voor de installatie
van kabels in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is.
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100% koper - waardevoller

Cat5e-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele
kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen
coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw
netwerkkabel te garanderen.

0,25 mm² draad

Deze Cat5e-kabel is gemaakt van een 0,25 mm² koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende
Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad
gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-
applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot
onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Kan worden gebruikt bij de installatie van stijgkabels (in de wand,
tussen vloeren, liftschachten etc.)

• Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken

Eigenschappen

• UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
• Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT)

binnen aanvaarbare grenzen te houden
• Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
• Hoogwaardige 0,25 mm² koperdraad
• Met feet gemarkeerde kabel
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Warranty Lifetime

Hardware Aantal geleiders 4 Pair UTP

Brandbestendigheid CMR goedgekeurd (stijgbuis)

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Kabelspecificatie CAT5e - 350 MHz

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 5.000

Draaddikte 24 AWG

Gewicht product 8.9 kg [19.8 lb]

Hoogte product 5.000

Kabellengte 304.9 m [1000 ft]

Kleur Wit

Lengte product 304.9 m [1000 ft]

Type geleider Massief koper

Verpakkingsinformatie Package Height 22.7 cm [8.9 in]

Package Length 35.3 cm [13.9 in]

Package Width 35.2 cm [13.9 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 9.9 kg [21.9 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 304,8 m lange bulkrol witte CMR Cat5e massieve UTP-
kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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