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Az adatfeldolgozó- és információs rendszerek

egyik meghatározó részét az adathálózatok

képezik: helyi, vagy nemzetközi (LAN, WAN) IT-

infrastrukturáknak kell a két, vagy több oldalú

kapcsolat érdekében folyamatosan rendelke-

zésre állniuk (BUS, gyûrû [RING] vagy csillag-

pont [UTP, STP, FTP] topológiák).

A gyakorlatban leginkább vegyes formában for-

dulnak elõ, különbözõ kábelezési módokkal (csa-

vart érpár, koax vagy optikai). Cégünk mindezen

területekre rendelkezik megfelelõ védelmi megol-

dásokkal. A CAT. 5 tartomány különbözõ alkalma-

zásokra nyújthat megfelelõ védelmet (ISDN,

10 Base T, 100 Base T, FFDDI).

Az adathálózatok védelmi moduljai hárompólusú,

nagy levezetõképességû gáztöltésû levezetõk,

valamint nagyon gyors megszólalású diódák

kapcsolásából áll. Ez a kombináció kiváló hatás-

fokkal megfelelõ biztonságot nyújt túlfeszültség

események fellépése esetén.

Jellemzõ paraméterek:

Alacsony feszültségszint (6 V)

EN 50173 CAT.5 szabványmegfelelés

Könnyû telepíthetõség

Meghatározó adatok:

Levezetõképesség (8/20 µs): 5, 10, 20 kA felett

(10/350 µs): 3, 15, 25 kA felett

· Megszólalási idõ: 1 ns

A védõkészülékek nagyon könnyen, egyszerûen

telepíthetõk és csatlakoztathatók a hálózatra.

Egy fellépõ túlfeszültség levezetését követõen a

védõkészülék továbbra is üzemképes állapotban

marad. Amennyiben azonban a védõkészüléket

egy olyan energiájú impulzus éri, amely eléri vagy

meghaladja a rá jellemzõ, adatként megadott

zavarelviselhetõségi korlátját (kA), zárlatba

kerül és tönkremegy. Ezzel szemben a védett

nagy értékû elektronikus készülék a zavarese-

ménybõl "nem vesz észre" semmit, a védõesz-

köz cseréjével a kapcsolat újra helyreáll. A bizton-

ság szempontjából rendkívül elõnyös, hogy csak

két állapot létezik:

tökéletes védelmi képesség, vagy

rövidzárlat az adatvonal megszakításával

Így az üzemeltetõnek nem kell folyamatosan a

védõkészüléket ellenõriznie.
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6 Voltos védõkészülék

A védelem hatásmechanizmusa (8/20µs; 3 kV/5 kA)

ADATHÁLÓZATI VÉDELEM

A= túlfeszültségcsúcs, B= maradékfeszültség

07-01/3-1A katalógusban található szöveges részek szerkezete és összeállítása a Plan-Sys kft. szellemi tulajdona. A változtatás joga fenntartva!



Az SK CAT.5 típusú védõkészülék az EN 50173 CAT.5
szabvány szerinti, strukturált kábelezésû adathálózat prak-
tikus, könnyen szerelhetõ védõkészüléke, a be- és kime-
neti oldalon árnyékolt RJ45-ös csatlakozókkal. A helyi
potenciálkiegyenlítõ hálózathoz történõ kapcsolatot a ké-
szülék tetején lévõ földelõvezetõ segítségével kell biztosí-
tani. Az SK CAT.5 túlfeszültséglevezetõ használható vég-
ponti készülékek, továbbá routerek- és hubok bemenetei-
nek védelméhez is.
Mind a 8 ér védett, ezáltal felhasználásfüggetlenül alkal-
mazható. A védõkapcsolás kétlépcsõs, kis kapacitású
védõdiódákból és gáztöltésû levezetõbõl áll.
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SK CAT. 5
Struktúrált hálózati rendszer, egy végpont védelme
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Technikai adatok:

Névleges feszültség: 6 V
Max.eng.feszültség: 8 V
Maradékfeszültség (8/20)µs: 12 V
Névl. levez. lökõáram: 350 A/2,5 kA
Max.átviteli sebesség: 100 Mbit/s
Védett erek száma: 8
Megszólalási idõ: 1ns
Bemeneti csatlakozás: RJ 45 árnyékolt
Kimeneti csatlakozás: RJ 45 árnyékolt
Szerelés: dugaszolható
Hõmérsékleti tartomány: -40°C +80°C

Megnevezés: Rendelési kód:

SK CAT.5 dugszolható 12019-P

PS: 3 pólusú gázlevezetõ
D: kis kapacitású diódakaszkád

07-01/3-2 A katalógusban található szöveges részek szerkezete és összeállítása a Plan-Sys kft. szellemi tulajdona. A változtatás joga fenntartva!



RACK keretbe építhetõ, patch-elhetõ kivitel. A CAT.5 19"-
16(20, 24, 28, 32)-P típusú védelmi egység alapját az SK
CAT.5 levezetõ áramkörei alkotják. A védõkészülék CAT. 5-
ig (100 Mbit/s) terjedõ jelátvitelre alkalmas úgy az UTP
(árnyékolatlan), mind az FTP (egyszeresen árnyékolt),
valamint az STP (kétszeresen árnyékolt) csavart érpáras
hálózatokon egyaránt. A vezetékek végére szerelt, árnyé-
kolt kivitelû RJ 45 csatlakozók alkalmazásával az árnyékolt
hálózat automatikusan földelhetõ.
A kapcsolás kétlépcsõs, kis kapacitású védõdiódákból és
gáztöltésû levezetõbõl áll, mind a 8 ér védett. A készülék
alkalmazásával igény szerint 16, 20, 24, 28 vagy 32 vég-
pont egyidejû védelme valósítható meg. Alkalmazása elsõ-
sorban számítóközpontokban ajánlott, ahol a védendõ jel-
vezetékek egy helyen, nagy számba futnak össze. Az egy-
ség 1,5 U magasságú helyet foglal el.
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SK CAT.5-19 zoll
19 zoll, struktúrált hálózati rendszerek

Technikai adatok:

Névleges feszültség: 6 V
Max. eng. feszültség: 8 V
Maradékfeszültség (8 /20 )µs: 12 V
Névl. levez. lökõáram: 350 A/2,5 kA
Portok száma: 16, 20, 24, 28, 32
Max. átviteli sebesség: 100 Mbit /s
Védett erek száma: 8
Megszólalási idõ: 1 ns
Bemeneti csatlakozás: RJ 45 árnyékolt
Kimeneti csatlakozás: RJ 45 árnyékolt

Megnevezés: Rendelési kód:

CAT.5 19”-16-P 12026-P
CAT.5 19”-20-P 12027-P
CAT.5 19”-24-P 12028-P
CAT.5 19”-28-P 12029-P
CAT.5 19”-32-P 12030-P
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PS: 3 pólusú gázlevezetõ
D: kis kapacitású diódakaszkád

07-01/3-3A katalógusban található szöveges részek szerkezete és összeállítása a Plan-Sys kft. szellemi tulajdona. A változtatás joga fenntartva!



A DSL-technológia (digitális elõfizetõi vonal) piacvezetõ
Németországban és világszerte. DSL nélkül az elektroni-
kus kereskedelem elképzelhetetlen, a megfelelõ zavarvé-
delem feltétlenül szükséges a folyamatos rendelkezésre
állás és az üzemeltetési biztonság érdekében. Kiemelten
ajánlott a légvezetékes szolgáltatói területeken. A védõ-
modult a splitter után, az adatvezetékbe sorosan kell sze-
releni. A túlfeszültségvédelem gyors mûködésû diódákból
és nagy levezetõképességû gáztöltésû szikraközzel kia-
lakított kétlépcsõs védõkapcsolásból áll, a be- és kime-
neten RJ 45-ös csatlakozókkal. A 4, 5 -ös erek védettek.

A D A T H Á L Ó Z A T

DSL- védõkészülék
Digitális elõfizetõi vonalakra
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07-01/3-4

PO: 3 pólusú gázlevezetõ
D3: diódahálózat
L: tekercs

Megnevezés: Rendelési kód:

DSL 01 72980

Technikai adatok:

Névl.feszültség: UN 135 V
Méretezési feszültség: UC 175 V
Névl.levez.lökõáram 2,5 kA (a(b)-PE, a-b
(8 /20) µs: USN 5 kV (a+b-PE)
Névl.levez.lökõáram 2,5 kA (a(b)-PE, a-b
(1,5/50) µs: UOC 5 kV (a+b-PE)
Védelmi szint: UP ‹ 400 V (a(b)-PE, a-b)
Határfrekvecia: fB ›10 MHz
Soros impedancia: R 0,3 Ohm
Megszólalási idõ: t ‹ 1 ns
Hõmérs.tartomány: v -25°C + 60°C
Csatlakozás: RJ 45 -ös csatlakozó

A katalógusban található szöveges részek szerkezete és összeállítása a Plan-Sys kft. szellemi tulajdona. A változtatás joga fenntartva!


