SÍŤOVÉ KOMPONENTY
KOAXIÁLNÍ KONEKTORY
KABELOVÁ KONFEKCE
PŘESNÉ SOUSTRUŽENÉ DÍLY
PLASTOVÉ DÍLY
PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA

DataVoice

Systémové komponenty
pro strukturovanou kabeláž
Jednoduché projektování s firmou Telegärtner

Dobrý projekt
je polovinou úspěchu
Aby projektant mohl efektivně a cílevědomě pracovat, potřebuje
mít vedle myšlenek a vizí v první řadě spolehlivého partnera, který
pomůže rychle a nekomplikovaně získat informace nezbytné pro
spolehlivé projektování.
Telegärtner zná výzvy, kterým musí projektant každý den čelit,
a nabízí to, co potřebuje pro jednoduché projektování kabeláže:
milionkrát osvědčené systémové komponenty, užitečné online
nástroje nebo technická fóra, na kterých se referenti pravidelně
informují o svých praktických zkušenostech z projektování a realizace projektů v oblasti strukturovaných kabeláží.
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Systémové komponenty Telegärtner
V oblasti DataVoice nabízí Telegärtner výkonné a snadno montovatelné systémové komponenty pro strukturovanou kabeláž měděných a optických sítí. Program DataVoice zahrnuje kromě toho i profesionální konektory, které
vyhovují normě pro použití v náročném průmyslovém prostředí. Všechny produkty odpovídají osvědčené kvalitě
Telegärtner podle ISO/IEC 11801.

Systémová záruka
DataVoice PLUS 25
Použitím systémových
kabelů Telegärtner je
zajištěno, že celá kabeláž
si i desítky let po instalaci
spolehlivě zachová hodnoty požadované normou.

Portfolio DataVoice zahrnuje všechny komponenty podél celé trasy kabeláže:
Patch panely & rozváděče
• Pro RJ45 a optické kabely
• Pro 19" montáž a montáž
na omítku
• Optické rozbočovače
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Instalační kabely
• Měděné a optické 		
instalační kabely
• S/FTP a SF/UTP
• Provedení v PVC, PUR,
LSZH, TPE, MUD, PE

Zásuvky
• lSA-Plus a modulární řešení
• Optické zásuvky s různými
typy konektorů/spojek
• S 1, 2 a 3 porty
• Pro parapetní lištu,
pod omítku, na omítku a také
zabudování do podlahového 		
žlabu

Patch kabely
•
•
•
•

RJ45 patch kabel
Optický patch kabel
Různé délky a barvy
Úhlová provedení

Komponenty RJ45
Praktický RJ45 konektor MFP8
•
•
•
•
•

Modulový systém RJ45 / modul AMJ-S Cat.6A

Cat.6A
Průměr žíly: 0,85–1,6 mm
Vnější průměr kabelu: 5–9 mm
Připojení bez speciálního nářadí
Rovné a úhlové provedení

19" patch panely RJ45

• Cat.6A
• Univerzální montážní velikost,
výřez 19,3 × 14,7 mm
• Možnost volby designu modulu,
kombinovatelné s krytkami spínačového
programu od různých výrobců
• Připojení bez speciálního nářadí

Zásuvky RJ45

• Cat.6A, Cat. 6, Cat. 5e, Cat.3;
samozařezávací svorky LSA plus
• Stíněné a nestíněné, 12 – 50 portů

• Cat.6A, Class EA 500, Cat.5e;
samozařezávací svorky LSA plus
• Verze do parapetu, do podlahy,
pod omítku, na omítku

Spojovací modul

Patch kabely RJ45
• Cat.6A, Cat.6, Cat.5e;
stíněné / nestíněné, LSZH/PVC
• Různé typy konektorů
(krátké, 90°, 180°, 270°)

• 1-, 6- nebo 12násobný; třída FA, Cat.7A
• Montáž na stěnu, do podlahy
nebo do 19" skříně

Spojka RJ45 na DIN-lištu

Mini rozváděč RJ45
• Montáž na omítku, na stěnu, na DIN lištu
nebo 3 U montáž
• 6 nebo 12 RJ45 zásuvek, stíněné / nestíněné
• Cat. 6A, Cat.6
• Samozařezávací svorky LSA plus

• Cat.6A
• oddělitelné potenciálové spojení
• pro elektro a multimediální rozvaděče
v obytné nebo účelové budově

Optické komponenty
19" optický panel

Optické zásuvky
• 1-3 U provedení, modulárně osaditelný
• Pro trasy kabelů předem opatřené
konektory, včetně spojovací kazety

Optický nástěnný rozvaděč
• 2–288 vláken, IP20/IP54/IP66,
předmontovaný (připravený na připojení)
• Kovové nebo plastové provedení
• Pro trasy kabelů předem opatřené
konektory, včetně spojovací kazety

Mini optický box

• Pro trasy kabelů předem opatřené
konektory, i včetně spojovací kazety
• Různé typy spojek, 50x50

Optický TICNET trunk a optické patch kabely
• Zipcord, Mini-Breakout, Breakout,
svazek žilových kabelů
• Se všemi dostupnými optickými
konektory

Nástěnný optický rozvaděč ODB 54
• Optická spojovací minikrabice
pro optické spojení ve stísněných prostorách
• Montáž na stěnu nebo do rozvaděče
• Různé typy optického spojení
• Pro trasy kabelů předem opatřené
konektory, včetně spojovací kazety

• Krytí podle IEC 60529: IP54
• 2× M20 šroubení pro kabel od Ø 5–9 mm
• Flexibilní kabelové těsnění pro max. 24 patch
kabelů Ø 1,8–2,8 mm
• max. 24 krimpovaných/max. 12 smršťovacích
ochran sváru
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Ideální pro projektanty a elektroinstalatéry
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Konfigurátor TICNET

Konfigurátor TICNET vám umožňuje konfigurovat kabel s konektorem nebo optický panel podle Vašich
přání online a ihned odeslat poptávku specializovanému obchodu ve Vaší blízkosti. TICNET vám dává na
výběr celkem čtyři různé konfigurátory pro nejrůznější individuální kombinace produktů.

TICNET je jednoduchý, rychlý, zaměřený na uživatele
Konfigurátor TICNET je vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin. Díky srozumitelnému uživatelskému ovládání je možné
sestavit náročné kombinace jen na pár kliknutím. Každý produkt se zobrazí detailně – s obrázkem a technickými
informacemi. Veškeré kabelové trasy a optické panely, které jste v konfigurátoru TICNET vytvořili, jsou uloženy
a mohou být opět vyvolány. K vašemu nakonfigurovanému produktu budou přehledně uvedeny všechny specifické
informace.
Otestujte náš TICNET konfigurátor na:
www.telegaertner.com/ticnet
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Ideální pro projektanty, elektroinstalatéry a stavebníky
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Síťový konfigurátor

S novým síťovým konfigurátorem vyprojektujete strukturovanou kabeláž sítě na pár kliknutí. Ušetříte si časově
náročně listování v katalozích.

Perfektně sladěné systémové komponenty:
Se síťovým konfigurátorem můžete konfigurovat vaši konkrétní síť. Zde najdete perfektně sladěné komponenty,
např. moduly/keystone, zásuvky, patch panely, mini rozvaděče, případně patch kabely nebo instalační kabely, které můžete kombinovat podle vašich individuálních představ a potřeb. Po nakonfigurování se vám ukážou všechny
potřebné informace přehledně v kusovníku s ceníkovými cenami, který si můžete stáhnout.
Síťový konfigurátor je vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin. Díky snadno srozumitelnému uživatelskému ovládání
dospějete rychle k produktům a informacím, které potřebujete k projektování rychlých gigabitových sítí. Ke všem
konfigurovaným produktům získáte texty pro výběrová řízení ve formátu GAEB- a Word, případně sešit se všemi
potřebnými informacemi.
Otestujte náš TICNET konfigurátor na:
www.telegaertner.com/go/netzwerk-konfig
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Oblasti použití produktů Telegärtner
S produkty Telegärtner můžete vždy počítat: nezávisle na tom, zda chcete vyprojektovat kabeláž kancelářské
budovy, výrobního střediska, stroje, dálkové komunikační sítě, výpočetního střediska nebo domácí sítě.
Telegärtner nabízí pro každou oblast perfektně sladěné systémové komponenty, které vám umožní bezchybně
projektovat strukturovanou kabeláž, případně kompletně zdokumentovat.

•
•
•
•

Katalogové produkty
Výroba OEM
Osazování kabelu konektory
Vývoj na zakázku

DataVoice KANCELÁŘ

Pro kabeláž v budovách a kancelářích
• Obsáhlý program kvalitních připojovacích komponentů.
• Ideální pro moderní kancelářské sítě, kde vedle neustále
rostoucího počtu výkonnějších konečných zařízení roste
také potřeba na co nejvyšší flexibilitu, protože pracoviště
se často stěhují nebo se zřizují nová.

DataVoice PRŮMYSL

Pro kabeláž strojů, zařízení a hal
• Průmyslové konektory, krytí IP67, varianty 1, 4, 5, 6
a 14 portů; kulatý konektor M12, kódování D a X.
• Ideální pro kabeláž v náročném průmyslovém
prostředí, ve kterém jsou komponenty často
vystaveny prachu, vlhkosti nebo extrémním
teplotám.
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DataVoice DATOVÉ CENTRUM
Pro kabeláž datových center

• IT komponenty, kabely předem osazené konektory
a AIM řešení (Automated Infrastructure Management
= automatické řízení infrastruktury) pro projektování
a dokumentování změn v IT kabeláži.
• Ideální pro kabeláž v datových centrech, které mají
nejvyšší požadavky na datovou propustnost, spolehlivost
a zajištění proti výpadku.

DataVoice HOME

Pro kabeláž soukromých a malých sítí
• Modulové systémy, zásuvky a mini rozvaděče
• Ideální pro gigabitové domácí sítě, případně
pro zasíťování aplikací zábavné elektroniky,
techniky budov, telefonů apod.

DataVoice FTTX

Pro kabeláž dálkových a zákaznických
komunikačních sítí
• Obsáhlé spektrum produktových řešení Fiber-to-the-x.
• Ideální pro zákaznické sítě, které jsou denně
konfrontovány s rostoucími požadavky
telekomunikační infrastruktury.
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Řešení datových center Telegärtner
Optická vlákna

Měděná kabeláž

Přehled produktů kabelového systému MPO/MTP®:
Moduly MPO FanOut

Patch kabely MPO

Rozdělovací kabely MPO

6× SC duplex multi mode béžový
1× MPO (kolíček) s FanOut 12×50 μm
OM2

MPO béžový (dutinka)
Patch kabel oranžový 50 μm OM2

12×2,1 mm OM2
MPO (kolíček)
+ LC multi mode béžový

6× LC Quad multi mode tyrkysový
2× MPO (kolíček) s FanOut 12×50 μm
OM3

MPO tyrkysový (dutinka)
Patch kabel tyrkysový 50 μm OM3

12×2,1 mm OM3
MPO (kolíček)
+ SC multi mode tyrkysový

6× LC duplex single mode modrý
1× MPO/APC (kolíček) s FanOut
12× E9 μm OS2

MPO zelený (dutinka)
Patch kabel žlutý 9 μm OS2

12×2,1 mm OS2
MPO (kolíček)
+ LC single mode modrý

Kabelový systém Telegärtner MPO/MTP® dodáváme v multi mode OM2, OM3, OM4 nebo single mode OS2.
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19" panely a montážní nosiče
Obj. č.

Popis

Poznámky

Barva

H02030A4625

19" optický 1U
modulární panel

3× modul FanOut

černá RAL 9005

H02032A0030

19" optický 3U
modulární panel

12× modul FanOut

hliník

H02030A0661

19" optický 1U
panel osazený

24× adaptér MPO/MTP®

šedá RAL 7035

Obj. č.

Popis

Příslušenství
N04001A0073

Čistící tyčinka pro ST, SC, FC konektory, kolíček/dutinka, min. 500 zásuvných cyklů

N04001A0074

Čistící tyčinka pro LC konektory, kolíček/dutinka, min. 500 zásuvných cyklů

N04001A0082

Čistící tyčinka pro MPO/MTP® konektory, kolíček/dutinka, min. 500 zásuvných cyklů

H01012A0058

Klip pro montáž na nosnou kolejničku pro MPO/MTP® kabel

H06000A0065

Upevňovací svorka na nosnou kolejničku pro MPO/MTP® / rozbočovač Mini-ODS

Rozbočovače Mini-ODS MPO/MTP®
Kabelové systémy Telegärtner MPO/MTP® se kompletují s kabelovými rozbočovači Mini-ODS. Rozbočovače
Mini-ODS jsou vhodné pro tovární montáž zakázkových délek kabelů s kabelovými svazky od 12 do 48 vláken.
MPO/MTP® konektory se přitom připojují na kulaté kabely s dutými žilami po 12 vláknech.
Kabelový rozbočovač
Mini-ODS pro 12 vláken

Délka

Kabelový rozbočovač
Mini-ODS pro 24 vláken

Délka

Kabelový rozbočovač
Mini-ODS pro 48 vláken

Délka

Počet větví

Délka větví

Počet větví

Délka větví

Počet větví

Délka větví

1

640 ± 20 mm

1

640 ± 20 mm

1

640 ± 20 mm

2

640 ± 20 mm

2

640 ± 20 mm

3

580 ± 20 mm

4

580 ± 20 mm

Konfigurátor TICNET
S konfigurátorem TICNET je možné kabelové trasy MPO/MTP® podle vašeho
přání online sestavit, uložit a následně připravit poptávku.
www.telegaertner.com/ticnet
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EST Elektro-System-Technik s.r.o.
Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk
www.est-slovensko.sk
Najdete nás na Facebooku!
FB.com/ESTsro

Technické změny a zlepšení jsou vyhrazeny.

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz
www.est-praha.cz

TEL_L01_04032016

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

