
Noot
GG45TM is een geregistreerde handelsnaam van NEXANS.

Meet-/Patchsnoer PS-GG45 7A
1000 MHz 4P, afgeschermd

Gelijkaardig beeld

Versions
Materiaal nummer Artikel Mantelkleur Lengte (m) Gewicht [kg]

400120 Meet-/Patchsnoer PS-GG45 1000 MHz 4P oranje 2 0,09 kg

400140 Patchsnoer PS-GG45 1000 MHz 4P oranje 1 0,05 kg

400141 Patchsnoer PS-GG45 1000 MHz 4P oranje 2 0,12 kg

400142 Patchsnoer PS-GG45 1000 MHz 4P oranje 3 0,16 kg

400143 Patch cord PS-GG45 1000MHz 4P oranje 5 0,24 kg

400145 Patch cord PS-GG45 1000MHz 4P oranje 10 0,44 kg
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Beschrijving
Patchsnoeren met PS-GG45 7A stekkers maken bekabelingssystemen mogelijk conform met klasse FA (tot 1000 MHz) en met Klasse F-in-
stallaties (tot 600 MHz). De PS-GG45 7A stekker gebruikt slechts 4 x 2 contacten in de bovenste en onderste hoeken van de PS-GG45 7A 
module, waardoor de beste NEXT en RL-waarden kunnen worden bereikt. 
De niet gebruikte contacten worden aangesloten op de grond door middel van een schakelaar. Meetsnoeren met PS-GG45 7A stekkers 
zijn voornamelijk nodig voor acceptatietesten.   Toekomstige levensvatbaarheid GG45 bekabelingsystemen die standaard patchsnoeren 
(RJ45/RJ45) gebruiken bieden genoeg elektrische reservecapaciteit voor 10-gigabit Ethernet-toepassingen (10GBASE-T).  Bij het inzetten 
van adapter patchsnoeren met een RJ45 en een PS-GG45 stekker kan men een meer dan 1000 keer betere reservecapaciteit in het kanaal 
bereiken. Deze reservecapaciteit is ook groot genoeg voor de overdracht van toekomstige toepassingen in Klasse FA kabelsystemen tot 
1000 MHz. 
Measurement cords with PS-GG45 7A plugs are primarily needed for acceptance testings.   Future viability GG45 cabling systems that use 
standard patch cords (RJ45/RJ45) provide enough electrical reserve capacities for 10-gigabit Ethernet applications (10GBase-T). When 
deploying adapter patch cords with one RJ45 and one PS-GG45 plug you can achieve more than 1000 times better reserve capacities in the 
Channel. These reserve capacities are large enough also for the transmission of future applications in Class FA cabling systems up to 1000 
MHz.

Elektrische eigenschappen
EMC geschermt


