
Skr tka NETSET UTP1608 U/UTP kat.6 z du ym zapasem spe nia wymagania stawiane
skr tce kategorii 6.

Zbli enie przewodu
Skr tka UTP1608 U/UTP kategorii 6 to najwy szej jako ci, skr tka komputerowa
przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji wewn trz budynków.
Skr tka UTP1608 U/UTP jest najnowsz  generacja skr tek typu NETSET.
Posiada rednice zewn trzn  zmniejszon  do 6,0 mm, co znacznie u atwia uk adanie skr tki w
korytkach i rurach. Dobrano specjalne tworzywo izolacji , u atwiaj ce nak adanie z cza
RJ-45.
Cechy wyró niaj ce skr tki NETSET U/UTP kategorii 6:

najwy szej jako ci materia y, perfekcyjny sposób wykonania potwierdzony 15 letni
gwarancj ,
parametry znacznie przewy szaj ce wymagania kategorii 6
przedprodukcyjna kontrola jako ci surowców oraz poprodukcyjna kontrola jako ci
gotowego wyrobu,
znacznik metrowy,

y jednodrutowe miedziane o rednicy Ø 0,54 mm (23 wg AWG),
izolacja  wykonana z polietylenu HDPE jednolitego, izolacyjnego, barwionego w
masie, rednica : Ø 0,54 mm, kolory izolacji : bia o-zielony/zielony, bia o-
pomara czowy/pomara czowy, bia o-br zowy/br zowy, bia o-niebieski/niebieski,

y izolowane skr cone w pary,
pow oka kabla wykonana z polwinitu PCV, rednica zewn trzna Ø 6,1 mm,

d w metra u nadruku max. 0,5%.

Skr tka NETSET U/UTP kategorii 6 zosta a wyprodukowana zgodnie z normami:
IEC 61156-6 (2000), ISO/IEC 11801 (2000), TIA/EIA-568-A (1995), PN/EN 50173
(1999),yd/t1019-2001.

Przewód obj ty jest 15 letni  gwarancj .

Producent gwarantuje w okresie 15 lat sta  parametrów. Warunkiem utrzymania gwarancji
jest przestrzegania zasad pakowania, przechowywania i transportu opisanych w normie PN-70
E-79100 oraz zasad eksploatacji opisanych w normie PN-EN 50174-1.
Skr tka NETSET U/UTP kategorii 6 przeznaczona jest do pracy w otoczeniu o temperaturze
od -20 oC do +70 oC. Temperatura uk adania - nie ni sza ni  0 oC i nie wy sza ni  +50 oC.
Promie  zginania nie powinien by  mniejszy ni  8 krotna rednica zewn trzna.

Dane Techniczne
Nazwa NETSET BOX U/UTP 6
Kod UTP1608

Budowa
y jednodrutowe miedziane o



rednicy

Ø 0,54 mm (wg 23 AWG)
Izolacja PE
Pow oka PCV szary RAL 7032

rednica zewn trzna [mm] 6,1 ±0,3
Parametry elektryczne

Impedancja falowa [ ] 100 ±15
Pojemno  skuteczna dla dowolnego
toru transmisyjnego przy cz stotl.
1KHz [nF/km]

50 ±1

Pr dko  propagacji NVP [%] 67
Rezystancja torów transmisyjnych

/km]  188

Asymetria pojemno ci torów
transmisyjnych wzgl dem ziemi
[pF/km]

 1600

Rezystancja izolacji [M /km] > 500
Uk adanie i u ytkowanie

Temperatura pracy [oC] -20...+70
Wilogotno c powietrza pracy [%] 0...100
Temperatura uk adania [oC] 0...+50
Min promie  gi cia dla instalacji
wewn trznych [ red. Kabla] >8

Przewód NETSET BOX U/UTP kat. 6 zosta  przebadany przez

Laboratorium Bada  Urz dze  Telekomunikacyjnych
Instytutu czno ci w Warszawie

uzyskuj c:
OPINI  TECHNICZN  INSTYTUTU CZNO CI

Sprawdzenie rezystancji toru oraz asymetrii rezystancji.

Typ kabla Tor a Rezystancja y [ /km] Asymetria rezystancji [%]
a 86,623

1
b 86,758

0,16

a 87,122
2

b 88,012
1,01

a 87,629
3

b 86,953
0,77

a 88,106

UTP kat. 6

4
b 87,904

0,23



Wymaganie -  - 150 3,0

Sprawdzanie pojemno ci skutecznej i asymetrii pojemno ci .

Typ kabla Tor Pojemno  skuteczna [nF/km] Asymetria pojemno ci [pF/km]

1 48,29 93
2 50,38 177

3 49,49 37
UTP kat. 6

4 47,79 70

Wymaganie - - 1600

Sprawdzenie rezystancji izolacji .

Typ kabla Tor a Rezystancja izolacji [M ·km]

a 8,3·104

1
b 1,1·105

a 8,4·104

2
b 1,3·105

a 1,8·105

3
b 7,9·104

a 9,0·104

UTP kat. 6

4
b 1,7·105

Wymaganie - - 150
Sprawdzenie odporno ci izolacji na napi cie probiercze.

Napi cie probiercze w V/ACSposób przy enia napi cia probierczego
Zmierzone Wymagane

Po . wszystkie y "a" - po . wszystkie y "b" 1000 1000

Sprawdzenie t umienno ci skutecznej .

Typ kabla Tor umienno  skuteczna [dB]

1 31,3
2 32,8

3 31,8
UTP kat. 6

4 31,9

Wymaganie - 33,0

Sprawdzenie t umienno ci zbli noprzenikowej.



Typ kabla Tor umienno  zbli noprzenikowa [dB]

1 - 2 49,1
1 - 3 51,0

1 - 4 51,3
2 - 3 52,2

2 - 4 49,4

UTP kat. 6

3 - 4 52,1

Wymaganie - 39,3

Badanie t umienno ci odbiciowej.

Typ kabla Tor umienno  odbiciowa [dB]

1 19,4
2 18,5

3 19,0
UTP kat. 6

4 19,2

Wymaganie - 17,3

Badanie sumarycznej t umienno ci zbli noprzenikowej.

Typ kabla Tor Sumaryczna t umienno  zbli noprzenikowa [dB]

1 47,75

2 47,26
3 46,92

UTP kat. 6

4 45,9
Wymaganie - 36,3

Skr tka NETSET U/UTP kat.6 z du ym zapasem spe nia wymagania stawiane skr tce
kategorii 6.


