Metalické datové rozvody CATWAY
Pasivní infrastruktura poèítaèových, telekomunikaèních, servisních a audiovizuálních rozvodù kanceláøí, budov a areálù sehrává svou
významnou roli v oblasti kvality poskytování tìchto slueb. Spolehlivost, ivotnost a stálost technických parametrù pøenosového média
jsou základním pøedpokladem pro fungování vech slueb vyích vrstev. Fyzická vrstva je urèujícím kritickým faktorem kvality datových
pøenosù. Nefunkènost a nespolehlivost kabeláe má bezprostøední a mnohdy fatální vliv na kvalitu a fungování vech slueb a aplikací.
Výkonným a ekonomickým øeením pro fyzickou vrstvu sítí jsou datové rozvody Catway.

Nabídka:
Nabídka Catway zahrnuje pøedevím metalické datové rozvody strukturovaných kabeláí pro
infrastruktury budov, dále optické datové rozvody budov a areálù, optické interní, externí i dálkové
trubièkové rozvody. V metalických datových rozvodech systém Catway nabízí kompletní kabelání sady
pro vechny výkonnostní kategorie, od telefonních rozvodù, pøes megabitové pøenosové rychlosti a po
gigabitové rozvody Cat 5E, Cat 6 a Cat 7, vèetnì 10Gbit pro Cat 6A. Ve jak v nestínìném tak i ve
stínìném provedení. Pøedstavované kabelání øeení splòuje a ve vìtinì pøípadù výraznì pøevyuje
poadavky pøísluných norem ISO, EN a EIA/TIA v oblasti dosahovaných hodnot parametrù pøenosových
kmitoètù, pøeslechù, útlumù a odrazù. V sortimentu Catway je tedy k dispozici kompletní soubor prvkù pro
realizaci kabeláního rozvodu dané výkonnostní kategorie, od prvkù centrálního rozvodu a kabelù páteøí,
pøes rozvodné prvky v mezilehlých rozvadìèích, a po kabely a zakonèovací prvky pro horizontální
rozvod k datovým zásuvkám.

Výrobci:
CATWAY je védský výrobce a dodavatel systémù optických a metalických datových kabeláí a optických trubièkových datových
rozvodù. Spoleènost Catway se díky prvotøídní kvalitì a pièkovému výkonu svých výrobkù a díky výrazným inovativním schopnostem
spoleènì s garancí 25tileté systémové záruky øadí mezi pøední evropské výrobce strukturovaných kabeláí. Mezi nejvýznamnìjí
argumenty vyznívající ve prospìch prvkù sortimentu Catway patøí jejich velmi pøíznivý pomìr cena/výkon. Pod pojmem výkon jsou
zde oproti jiným kabeláním systémù zahrnuty nejen technické parametry kabeláe dle norem, ale i ergonomická kvalita produktu,
trvanlivost a poskytované záruky. Vechny výrobní závody spoleènosti Catway mají zaveden funkèní systém øízení kvality dle norem
ISO 9000:2000 a vechny kabelání systémy jsou z pohledu dosahovaných výkonnostních parametrù osvìdèeny certifikáty
nezávislých laboratoøí.

ACOME je francouzská kabelovna, která patøí mezi pøední evropské výrobce optických i metalických datových kabelù, které vyrábí
pro mnohé dodavatele kabeláních systémù, ale které té nabízí pod svou obchodní znaèkou ACOME ACOLAN. Podobnì tak i
Draka Comteq patøí mezi významné svìtové prvovýrobce datových a telekomunikaèních kabelù.
Spoleènost NETWORK GROUP, s.r.o., je autorizovaným distributorem spoleèností CATWAY, ACOME a Draka Compeq.

Výhody:
! CATWAY pøedstavuje garantovaný a ovìøený evropský kabelání systém.
! CATWAY nabízí 25tiletou systémovou záruku na svùj systém strukturované kabeláe i pøi vyuití kabelù jiných doporuèených výrobcù.
! CATWAY vyrábí kabeláe ve vech optických i metalických výkonnostních kategoriích.
! CATWAY aplikuje systém øízení jakosti ve vech svých výrobních závodech.
! CATWAY kabelání systémy disponují certifikáty nezávislých laboratoøí osvìdèujícími naplnìní technických parametrù závazných norem.
! CATWAY má mnohaleté zkuenosti a spektrum referencí pøedevím ve Skandinávii a v zemích Evropské unie.
! CATWAY disponuje silným vývojovým týmem a je inovativním leaderem v oblasti optických trubièkových rozvodù.

PASIVNÍ
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Metalické datové rozvody CATWAY

Podrobné informace:
Struktura sortimentu datových rozvodù CATWAY:

! Metalické datové rozvody Cat 5E UTP
! Kabely Catway, Acome a Draka Cat 5E U/UTP, PVC nebo LSZH plá, boxy 305m a
500m, cívky 500m a 1000m.

! Flexibilní kabel Draka Cat 5E U/UTP a konektory Cat 5E UTP RJ45 pro propojovací òùry.
! 19" propojovací panel Catway Cat 5E UTP, 24 portù/1U, kabelový management, popisné
títky, RJ45 bez záclonek.

! Datové zásuvky Catway Cat 5E UTP, 1x nebo 2x RJ45 se záclonkou, pro instalaci do

krabic nebo labù, provedení pøímé nebo úhlové, barva bílá, integrovaný popisný títek.

! Datové moduly Catway Keystone Cat 5E UTP, 1x RJ45 bez záclonky, standardní apertura
keystone, záøezové kontakty pod úhlem 90° nebo 180°.

! Propojovací kabely Catway Cat 5E UTP, RJ45 konektory s botkami, délky 0.5, 1, 2, 3, 5,
7.5 a 10 metrù, barva edá.

! Metalické datové rozvody Cat 6 UTP
! Kabely Catway, Acome a Draka Cat 6 U/UTP, PVC nebo LSZH plá, boxy 305m a 500m nebo cívky 500m a 1000m.
! Flexibilní kabel Draka Cat 6 U/UTP a konektory Cat 6 UTP RJ45 pro propojovací òùry.
! 19" propojovací panel Catway Cat 6 UTP, 24 portù/1U, kabelový management, popisné títky, RJ45 bez záclonek.
! Datové zásuvky Catway Cat 6 UTP, 1x nebo 2x RJ45 se záclonkou, pro instalaci do krabic nebo labù, provedení
pøímé nebo úhlové, barva bílá, integrovaný popisný títek.

! Datové moduly Catway Keystone Cat 6 UTP, 1x RJ45 bez záclonky, standardní apertura keystone, záøezové kontakty pod úhlem
90° nebo 180°.

! Propojovací kabely Catway Cat 6 UTP, RJ45 konektory s botkami, délky 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5 a 10 metrù, barva edá.

! Metalické datové rozvody Cat 5E STP
! Kabely Catway, Acome a Draka Cat 5E F/UTP a SF/UTP, PVC nebo LSZH plá, boxy 305m nebo cívky 500m a 1000m.
! 19" propojovací panel Catway Cat 5E STP, 24 portù/1U, kabelový management, popisné títky, plnì stínìné RJ45 bez záclonek.
! Datové zásuvky Catway Cat 5E STP, 1x nebo 2x RJ45 se záclonkou, pro instalaci do krabic nebo labù, provedení úhlové,
barva bílá, integrovaný popisný títek.

! Datové moduly Catway Keystone Cat 5E STP, 1x RJ45 bez záclonky, standardní apertura keystone, záøezové kontakty pod úhlem
90° nebo 180°, plnì stínìné.

! Propojovací kabely Catway Cat 5E F/UTP, RJ45 konektory s botkami, délky 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5 a 10 metrù, barva edá.

! Metalické datové rozvody Cat 6 a Cat 6A STP
! Kabely Catway, Acome a Draka Cat 6 F/UTP, SF/UTP a F/FTP, PVC nebo LSZH plá, cívky 500m a 1000m.
! 19" propojovací panel Catway Cat 6 STP, 24 portù/1U, s kabelový management, popisné títky, plnì stínìné RJ45 bez záclonek.
! Datové zásuvky Catway Cat 6 STP, 1x nebo 2x RJ45 se záclonkou, pro instalaci do krabic nebo labù, provedení úhlové, barva
bílá, integrovaný popisný títek.

! Datové moduly Catway Keystone Cat 6 STP, 1x RJ45 bez záclonky, standardní apertura keystone, záøezové kontakty pod úhlem
90° nebo 180°, plnì stínìné.

! Propojovací kabely Catway Cat 6 F/UTP, RJ45 konektory s botkami, délky 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5 a 10 metrù, barva edá.

! Metalické datové rozvody Cat 7 STP
! Kabely Acome Cat 7 SF/FTP, PVC nebo LSZH plá, cívky 500 a 1000 metrù.
! Telefonní rozvody
! Vícepárové telefonní kabely Cat 3 a Cat 5, PVC nebo LSZH plá.
! 19" telefonní propojovací panely Catway, pro 25 nebo 50 portù RJ45, výka 1U, kabelový management.
! Zásuvkové prvky CATWAY
! Nástìnné podkladové krabièky Catway pro datové zásuvky Catway, barva bílá, výka 40 mm.
! Nástìnné zásuvkové bloky Catway pro 4 nebo 6 datových modulù Keystone, barva bílá, neosazené.
! Vybavení rozvadìèù
! 19 vyvazovací panel Catway, výka 1U, 5x plastové oko, prùchozí otvory.

Související produkty:
!
!
!
!
!

Optické vláknové rozvody (informace jsou obsaeny v nabídce Optické kabelání rozvody MODlight).
Optické trubièkové rozvody (informace jsou obsaeny v nabídce Optické trubièkové rozvody MODblow).
Instalaèní náøadí a pomùcky (informace jsou obsaeny v nabídce Rozvadìèe MODline, náøadí a pomùcky).
19 a 10 rozvadìèe a nástìnné krabice (informace jsou obsaeny v nabídce Rozvadìèe MODline, náøadí a pomùcky).
Certifikaèní, kvalifikaèní a verifikaèní mìøící pøístroje (informace jsou obsaeny v nabídce Mìøící pøístroje FLUKE networks).
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