Strukturované kabeláe Molex PN
Strukturované kabeláe jsou jedním ze základních stavebních kamenù systémù poèítaèových sítí. Jedná se o nedílnou souèást
infrastruktury kadé budovy, která zajiuje realizaci fyzického propojení prvkù lokálních poèítaèových sítí a dalích telekomunikaèních,
zabezpeèovacích a audiovizuálních zaøízení. Strukturovanou kabelá normy definují jako jednotný kabelání systém pro komerèní i obytné
budovy, který podporuje vechny typy standardizovaných komunikaèních slueb. Z pohledu referenèního modelu TCP/IP zajiují
strukturované kabeláe sluby fyzické vrstvy, pøenosový médiem mùou být jak metalické kabely, dnes výhradnì se symetrickými
kroucenými páry, èi optické kabely s optickými vlákny. Strukturované kabeláe jsou tedy nedílnou a významnou souèástí kadé
poèítaèové sítì a jejich spolehlivost a výkon podmiòuje spolehlivost a výkon celé sítì. V naí nabídce má pøední místo certifikovaný
svìtovì uznávaný znaèkový systém Molex PN.

Nabídka:
Systém strukturované kabeláe Molex Premise Networks nabízí obsáhlý a kompletní sortiment
optických a metalických nestínìných a stínìných prvkù pro realizaci kabeláního rozvodu.
Výrobní jednotky spoleènosti Molex a divize Molex Premise Networks dodávají iroké portfolio
produktù pro pøenos dat, telefonních a audiovizuálních signálù. Vechny nabízené produkty
splòují a pøekraèují ratifikované prùmyslové standardy ISO, EN a TIA. Molex PN soustavnì vyvíjí
a implementuje nové technologie výroby a systémy pro pokrytí nových komunikaèních
poadavkù, èím na èele vývoje dále posouvá hranice schopností kabeláích komunikaèních
technologií.
Z hlediska sortimentu strukturované kabeláe nabízí Molex Premise Networks kompletní stínìný
a nestínìný metalický kabelání program vech výkonnostních kategorií od telefonních rozvodù
a rozvodù Cat 5E, pøes Cat 6 a Cat 6A a po Cat 7, tedy horizontální kabely, propojovací
panely a kabely, datové moduly a zásuvky, a dalí kabelání prvky. Molex PN nabízí i iroký
sortiment optických strukturovaných rozvodù, který je pøedstaven v rámci modulu optických kabeláích rozvodù MODlight. Systém
automatizované správy managementu sítì na fyzické vrstvì nabízený spoleèností Molex PN pod obchodní znaèkou RealTime je
pøedstaven v samostatném produktovém listì.
Spoleènost Molex PN klade velký dùraz na íøi svého sortimentu, na modularitu a flexibilitu celého øeení kabeláe. Proto je v její v
nabídce iroké spektrum datových kabelù, propojovacích panelù a pøedevím velmi iroké spektrum designù zakonèovacích zásuvek,
kde vedle designù Molex PN prezentuje prvky pro integraci datových modulù Molex PN do designù elektroinstalaèních zásuvek nn
rozvodù jako ABB, Legrand, Moeller, Elso a dalí.

Výrobci:
Strukturované kabeláe Molex Premise Network pøedstavují prvotøídní
kabelání systém, který odráí dlouholeté zkuenosti druhého nejvìtího
výrobce konektorù na svìtì korporace Molex Inc. a spoleènosti Mod-Tap,
kterou Molex Inc. získala v roce 1994 akvizicí a transformovala ji do
jedné ze svých klíèových divizí Molex Premise Networks. Skuteènost, e
spoleènost Mod-Tap stála pøímo u zrodu mylenky jednotné kabelání
infrastruktury, dlouholeté zkuenosti, inovativní pøístup, síla nadnárodní
korporace a pøedevím kvalitní produkt zajistily kabeláím Molex Premise Networks pozici jednoho z nejvýznamnìjích svìtových
kabeláních systémù. Spoleènost Molex Premise Networks díky pièkové kvalitì svých produktù a propracovanému systému
vzdìlávání a certifikace sítì svých instalaèních partnerù nabízí 25tiletou aplikaèní, systémovou a produktovou záruku garantovanou
pøímo výrobcem, tedy spoleèností Molex PN.
Molex PN ve spolupráci se svým distributorem a certifikaèní autoritou pro ÈR, spoleèností NETWORK GROUP, s.r.o., vybudoval
rozsáhlou sí prokolených Autorizovaných a Certifikovaných instalaèních partnerù s jejich významným pøispìním se podaøilo za víc
ne deset let pùsobení na èeském trhu zrealizovat velké mnoství instalací kabeláního rozvodu Mod-Tap/Molex PN, v nich jsou
nejen rozsáhlé realizace s mnoha tisíci pøípojnými místy, ale i mnoho tisíc instalací meního rozsahu. Kabelání systém Molex PN je
tak instalován a úspìnì provozován v mnoha významných èeských i zahranièních soukromých spoleènostech, ve státní správì a
samosprávì, v bankovnictví, telekomunikacích, zdravotnictví. Mezi nejvýznamnìjí referenèní instalace patøí napøíklad
telekomunikaèní operátoøi, úøady krajské správy, úøady vlády, úøady ÈSSZ a mnohé a mnohé dalí.
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Výhody:
! Molex PN je pøední svìtový výrobce systémù strukturovaných kabeláí s dlouhou tradicí a mnohaletou zkueností a velkým
mnostvím referenèních instalací v ÈR, v Evropì i ve svìtì.
! Molex PN garantuje 25tiletou aplikaèní, systémovou a produktovou záruku na svùj systém strukturované kabeláe.
! Molex PN nabízí iroký, flexibilní a modulární systém strukturované kabeláe ve vech optických i metalických výkonnostních
kategoriích.
! Molex PN se soustavnì vìnuje kolení a certifikaci sítì svých instalaèních a projekèních partnerù.
! Molex PN má certifikovaný systém øízení jakosti ve vech svých výrobních závodech a vekeré jeho kabelání systémy jsou z
pohledu naplnìní technických parametrù závazných norem certifikovány nezávislými laboratoøemi.
! Molex PN disponuje silným vývojovým zázemím Molex Inc. a spoleènì jsou leadery v oblasti vývoje konektorù a kabeláních
rozvodù.

Podrobné informace:
Struktura sortimentu strukturované kabeláe Molex Premise Networks:

! Metalické datové rozvody Cat 5E UTP
! Kabely Molex Cat 5E U/UTP, PVC nebo LSZH plá, box 305 metrù.
! 19" propojovací panel Molex Cat 5E UTP, provedení 24 nebo 32 nebo 48 portù/1U nebo 48 portù/2U, kabelový management,
popisné títky, konektory RJ45 bez záclonek.
! 19 modulární propojovací panel Molex pro 16x modul Molex DataGate Cat 5E UTP, výka 1U, kabelový management, popisné
títky, znaèení ikonou.
! 10 propojovací panel Molex Cat 5E UTP, provedení 8 nebo 12 portù/1U, kabelový management, popisné títky.
! Zásuvkové moduly Molex Euromod 25x50mm, 1x RJ45 Cat 5E UTP, se záclonkou, provedení pøímé nebo úhlové, barva bílá,
integrovaný popisný títek.
! Zásuvkové moduly Molex Mosaic 45x45mm nebo 22,5x45mm, 1x RJ45 Cat 5E UTP, se záclonkou, provedení pøímé nebo úhlové,
barva bílá, integrovaný popisný títek.
! Zásuvkové moduly Molex DIN, 2x RJ45 Cat 5E UTP, se záclonkou, provedení úhlové, barva bílá, integrovaný popisný títek.
! Datové moduly Molex DataGate, 1x RJ45 Cat 5E UTP, se záclonkou, provedení pøímé, barva bílá nebo èerná, znaèení ikonou,
záøezové kontakty pod úhlem 180°.
! Datové moduly Molex Keystone, 1x RJ45 Cat 5E UTP, bez záclonky, provedení pøímé, barva bílá nebo èerná, záøezové kontakty
pod úhlem 90° nebo 180°.
! Kompaktní zásuvková èela Molex UK Cat 5E UTP, 1x, 2x nebo 4x RJ45, se záclonkou, provedení pøímé, barva bílá, integrovaný
popisný títek.
! Kompaktní nástìnné zásuvky Molex Synergy a Office blok Cat 5E UTP, 1x, 2x, 4x nebo 6x RJ45, se záclonkou, provedení pøímé,
barva bílá, integrovaný popisný títek.
! Propojovací kabely Molex Cat 5E UTP, RJ45 konektory s botkami, délky 0.5, 1, 2, 3, 5, 7 a 10 metrù, barva edá, èervená,
zelená, modrá a lutá.
! Metalické datové rozvody Cat 6 UTP
! Kabely Molex Cat 6 U/UTP, PVC nebo LSZH plá, cívka 500 metrù.
! 19" propojovací panel Molex Cat 6 UTP, provedení 24 portù/1U nebo 48
portù/2U, kabelový management, popisné títky, konektory RJ45 se záclonkami,
znaèení ikonou.
! 19 modulární propojovací panel Molex pro 16x modul Molex DataGate Cat 6
UTP, výka 1U, kabelový management, popisné títky, znaèení ikonou.
! Zásuvkové moduly Molex Euromod 25x50mm, 1x RJ45 Cat 6 UTP, se
záclonkou, provedení pøímé nebo úhlové, barva bílá, integrovaný popisný títek
nebo znaèení ikonou.
! Zásuvkové moduly Molex Mosaic 22,5x45mm, 1x RJ45 Cat 6 UTP, se
záclonkou, provedení pøímé nebo úhlové, barva bílá, integrovaný popisný títek,
znaèení ikonou.
! Zásuvkové moduly Molex DIN, 2x RJ45 Cat 6 UTP, se záclonkou, provedení
úhlové, barva bílá, integrovaný popisný títek, znaèení ikonou.
! Zásuvkové moduly Molex Tango, 1x nebo 2x RJ45 Cat 6 UTP, se záclonkou,
provedení úhlové, barva èerná, znaèení ikonou.
! Zásuvkové moduly Molex Contura 22,5x52mm, 1xRJ45 Cat 6 UTP, se
záclonkou, provedení úhlové, barva bílá, integrovaný popisný títek, znaèení
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ikonou.
! Datové moduly Molex DataGate, 1x RJ45 Cat 6 UTP, se záclonkou, provedení pøímé,
barva bílá nebo èerná, znaèení ikonou, záøezové kontakty pod úhlem 180°.
! Datové moduly Molex Keystone, 1x RJ45 Cat 6 UTP, bez záclonky, provedení pøímé,
barva bílá, záøezové kontakty pod úhlem 180°.
! Kompaktní nástìnné zásuvky Molex Synergy Cat 6 UTP, 1x, 2x, 4x nebo 6x RJ45, se
záclonkou, provedení pøímé, barva bílá, integrovaný popisný títek.
! Propojovací kabely Molex Cat 6 UTP, RJ45 konektory s botkami, délky 1, 2, 3 a 5
metrù, barva edá, èervená a modrá.
Metalické datové rozvody Cat 5E STP
! Kabely Molex Cat 5E F/UTP, PVC nebo LSZH plá, box 305 metrù.
! 19" propojovací panel Molex Cat 5E STP, provedení pevný nebo výsuvný, 24 portù/1U,
kabelový management, popisné títky, konektory RJ45 bez záclonek, stínìný nebo plnì
stínìný.
!
! 19 modulární propojovací panel Molex pro 16x modul Molex DataGate Cat 5E STP, výka 1U, kabelový management, popisné
títky, znaèení ikonou, zemnící svorka.
! 10 propojovací panel Molex Cat 5E STP v provedení 12 portù/1U, kabelový management, popisné títky.
! Zásuvkové moduly Molex Euromod 25x50mm, 1x RJ45 Cat 5E STP, se záclonkou, provedení pøímé nebo úhlové, barva bílá,
integrovaný popisný títek, stínìný nebo plnì stínìný.
! Zásuvkové moduly Molex Mosaic 45x45mm nebo 22,5x45mm, 1x RJ45 Cat 5E STP, se záclonkou, provedení pøímé nebo úhlové,
barva bílá, integrovaný popisný títek.
! Zásuvkové moduly Molex DIN, 1x nebo 2x RJ45 Cat 5E STP, se záclonkou, provedení úhlové, barva bílá, integrovaný popisný
títek.
! Zásuvkové moduly Molex German, 1x nebo 2x RJ45 Cat 5E STP, se záclonkou, provedení pøímé, barva bílá, integrovaný popisný
títek, stínìný nebo plnì stínìný.
! Datové moduly Molex DataGate, 1x RJ45 Cat 5E STP, se záclonkou, provedení pøímé, barva bílá nebo èerná, znaèení ikonou,
záøezové kontakty pod úhlem 180°.
! Kompaktní zásuvková èela Molex UK Cat 5E STP, 1x, 2x nebo 4x RJ45, se záclonkou, provedení pøímé, barva bílá, integrovaný
popisný títek.
! Propojovací kabely Molex Cat 5E F/UTP, RJ45 konektory s botkami, délky 1, 2, 3 a 5 metrù, barva edá, èervená,
zelená, modrá a lutá.
Metalické datové rozvody Cat 6 a Cat 6A STP
! Kabely Molex Cat 6 F/UTP, PVC nebo LSZH plá, cívka 500 metrù.
! 19" propojovací panel Molex Cat 6 STP, provedení 24 portù/1U, kabelový management, popisné títky, konektory RJ45 se
záclonkami, znaèení ikonou, plnì stínìný.
! 19 modulární propojovací panel Molex pro 16x modul Molex DataGate Cat 6 STP, výka 1U, kabelový management, popisné
títky, znaèení ikonou, zemnící svorka.
! Zásuvkové moduly Molex Euromod 25x50mm, 1x RJ45 Cat 6 STP, se záclonkou, provedení pøímé nebo úhlové, barva bílá,
integrovaný popisný títek nebo znaèení ikonou, plnì stínìný.
! Zásuvkové moduly Molex Mosaic 22,5x45mm, 1x RJ45 Cat 6 STP, se záclonkou, provedení úhlové, barva bílá, integrovaný
popisný títek, znaèení ikonou, plnì stínìný.
! Zásuvkové moduly Molex DIN, 1x nebo 2x RJ45 Cat 6 STP, se záclonkou, provedení úhlové, barva bílá, integrovaný popisný
títek, znaèení ikonou, plnì stínìný.
! Zásuvkové moduly Molex Tango, 1x nebo 2x RJ45 Cat 6 STP, se záclonkou, provedení úhlové, barva èerná, znaèení ikonou, plnì
stínìný.
! Zásuvkové moduly Molex Contura 22,5x52mm, 1xRJ45 Cat 6 STP, se záclonkou, provedení úhlové, barva bílá, integrovaný
popisný títek, znaèení ikonou, plnì stínìný.
! Datové moduly Molex DataGate, 1x RJ45 Cat 6 STP, se záclonkou, provedení pøímé, barva bílá nebo èerná, znaèení ikonou,
záøezové kontakty pod úhlem 180°, plnì stínìný.
! Propojovací kabely Molex Cat 6 F/UTP, RJ45 konektory s botkami, délky 0.5, 1, 2, 3 a 5 metrù, barva edá, èervená a modrá.
Metalické datové rozvody Cat 7 STP
! 19" propojovací panel Molex Cat 7 STP, DIN 44312-5, 600MHz, provedení 24 portù/1U, kabelový management, popisné títky,
konektory RJ45 bez záclonek, plnì stínìný, výsuvný.
! Zásuvkové moduly Molex DIN, 1x nebo 2x RJ45 Cat 7 STP, DIN 44312-5, 600MHz, bez záclonky, provedení úhlové, barva bílá,
integrovaný popisný títek, plnì stínìný.
Telefonní rozvody
! Vícepárové telefonní kabely Molex Cat 3, PVC plá, cívka 300 m.
! 19" telefonní propojovací panely Molex, 50 portù RJ45, výka 1U, kabelový management.
! 19" telefonní propojovací panely Molex KATT PDS, zakonèení KATT pro 200 párù, výka 3U nebo 4U, integrovaný vyvazovací
panel 1U nebo 2U.
! Telefonní zakonèovaní krabice Molex 601 KATT, pro zakonèení 60ti párù.
! Propojovací kabely Molex KATT UTP, 1 nebo 2 nebo 4 páry, KATT-KATT nebo KATT-RJ45 konektory, délky 1, 2 a 3, barva edá.
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! Vybavení rozvadìèù
! 19 vyvazovací panel Molex, výka 1U nebo 2U, 5x plastové oko, plný nebo s prùchozími otvory s kníry, edý.
! 19 zaslepovací panel Molex, výka 1U, 2U nebo 4U, plný, edý.
! 10 vyvazovací panel Molex CompactLAN, výka 1U, 2x plastové oko, plný, modrý.
! 10 prùchozí panel Molex CompactLAN, výka 1U, prùchozí otvor s kníry, modrý.
! 10 zaslepovací panel Molex CompactLAN, výka 1U, plný, modrý.
! 10 modemová polièka Molex CompactLAN, výka 1U, modrá.
! Zásuvkové øeení Molex PN
! Zásuvkové rámeèky Molex UK, apertura 50x50 nebo 100x50mm, barva bílá, s nebo bez popisného títku, pro optické a metalické
Molex Euromod moduly.
! Zásuvkové rámeèky Molex German, apertura 50x50mm, barva bílá, bez popisného títku, pro optické a metalické Molex Euromod
moduly.
! Zásuvkové rámeèky Molex DIN, barva bílá, bez popisného títku, pro optické a metalické Molex DIN moduly.
! Zásuvkové rámeèky Molex Contura, apertura 45x52 nebo 90x52mm, barva bílá, bez popisného títku, pro metalické Molex
moduly Contura.
! Nástìnné podkladové krabièky Molex UK, barva bílá, hloubka 28 a 32 mm, íøka pro aperturu rámeèku 50x50 i 100x50mm, pro
kompaktní zásuvková èela Molex UK a modulární zásuvky Euromod UK.
! Nástìnné podkladové krabièky Molex German, barva bílá, hloubka 40 mm, íøka pro aperturu rámeèku 50x50mm, pro modulární
zásuvky Euromod German.
! Nástìnné podkladové krabièky Molex DIN, barva bílá, pro modulární zásuvky Molex DIN.
! Modulový adaptér Molex DataGate na Euromod (25x50mm), pro 1 nebo 2 moduly DataGate, barva bílá nebo èerná.
! Modulový adaptér Molex Euromod na Collar (26x51mm nebo 51x51mm), pro 1 nebo 2 moduly Euromod, barva bílá.
! Modulové záslepky Molex Euromod (12,5x50 nebo 25x50 nebo 50x50mm), Molex Contura (22,5x52mm) a Molex Mosaic
(22,5x45mm), barva bílá, pro osazení volných pozic v zásuvkových rámeècích.
! Molex ikony - barevné znaèení pro DataGate moduly se symboly poskytovaných slueb. Symboly: PC, telefon, bez symbolu. Barvy:
Èervená, lutá, modrá, zelená.
! Zásuvkové øeení Molex pro ABB, Legrand, Elso, Moeller, Gira (pøehled øeení)
! Zásuvkové øeení ABB Time, Element pro Molex Euromod moduly, ploché øeení.
! Zásuvkové øeení ABB Tango, Solo, Impuls, Aplha pro Molex DataGate a Molex Tango moduly.
! Zásuvkové øeení ABB Tango, Solo, Impuls, Aplha pro Molex Keystone moduly.
! Zásuvkové øeení ABB Time, Element pro Molex Keystone moduly.
! Zásuvkové øeení ABB Swing pro Molex Keystone moduly, ploché
øeení.
! Zásuvkové øeení ABB Solo, Alpha a Impuls pro Molex Keystone
moduly, ploché øeení.
! Zásuvkové øeení ABB Profil 45 pro Molex Mosaic moduly, ploché
øeení.
! Zásuvkové øeení Legrand pro moduly Molex Mosaic.
! Zásuvkové øeení Legrand pro Keystone moduly.
! Zásuvkové øeení Elso pro Molex DIN moduly.
! Zásuvkové øeení Moeller pro Molex Mosaic moduly.
! Zásuvkové øeení Moeller pro Keystone moduly.
! Zásuvkové øeení Gira pro Keystone moduly.

Související produkty:
! Molex RealTime management sítí (informace jsou obsaeny v nabídce Molex RealTime).
! 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 rozvadìèì a nástìnné krabice (informace jsou obsaeny v nabídce Rozvadìèe MODline, náøadí a pomùcky).
! Certifikaèní, kvalifikaèní a verifikaèní mìøící pøístroje pro strukturované kabeláe (informace jsou obsaeny v nabídce Mìøící
pøístroje FLUKE network).
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