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REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI 
ECHIPARE SEDIU ADMINISTRATIV AL SPITALULUI CLINIC 

JUDETEAN SIBIU 
Sibiu, Str. Hermann Oberth 2-4     

 

PIESE SCRISE INSTALATII CURENTI SLABI 
 

SISTEM VOCE DATE  
 
PROIECTANT INSTALATII  
CURENTI SLABI :  SC TINET SRL  

1. Adresa: Str. Traian Demetrescu Nr.74 

2. Punct de lucru: Str. Calea Turnisorului Nr 20  

3. Localitatea : Sibiu 

4. Telefon: 0269 230092 

5. Fax : 0269 244811 

6. Web : www.tinet.ro 

7. Email : office@tinet.ro 

Sef Proiect : ing. Mihai Muntean 
Proiectant : ing Mihai Muntean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tinet.ro/
mailto:office@tinet.ro
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Prezentare Generala 

 
 În ultimii ani, ca urmare a nevoii tot mai stringente de îmbinare a 
elementelor de cablare, conectică şi topologie, precum şi a procedurilor 
de lucru utilizate pentru realizarea reţelelor de date şi, respectiv, de 
voce, a luat o tot mai mare amploare ideea de cablare structurată a unei 
clădiri. 
 Această soluţie rezolvă principalele probleme existente în cazul 
folosirii unor tipuri de conectori şi cabluri diferite pentru cele două tipuri 
de reţele (voce, date), permiţând ca atât proiectarea cât şi execuţia 
cablării structurate, si mai ales, organizarea resurselor, extinderea 
acestor reţele şi administrarea lor să se facă foarte uşor. 
 Valabilitatea acestei solutii a fost recunoscuta prin aparitia unor 
standarde, care stabilesc o serie de norme si masuri referitoare la 
conectorii folositi, topologia si procedurile de lucru, urmarindu-se 
unificarea celor 2 retele prin folosirea aceluiasi tip de cablu si conectori. 
 

 
 
 
 
 ISO ( International Organization for  Standardization ) este 

principalul standard al sistemului international de telecomunicatie. 
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 IEC ( International Electrotehnical Commission ) este o organizatie 

care certifica elementele componente pentru performantele electrice. 

Alaturi de ISO, IEC dezvolta un nou standard si anume ISO/IEC 11801 

(Generic cabling for customer premises ) 

 

 CENELEC (European Committee for Electrotehnical 

Standardization) standard folosit in Europa. 

 

 CSA ( Canadian Standards Association ), standard folosit in 

Canada. 

 

 AS/NZH ( Australian/New Zealand Standard ) 

 

 ANSI ( American Nationasl Standards Institute ), este o organizatie 

care are la randul ei urmatoarele standarde: 

 

 TIA ( Telecommunications Industry Association ) 

 

 EIA ( Electronic Industries Association ) 

 

 TIA si EIA si-au unit fortele pentru a dezvolta standarde de 

comunicati incluzand TIA/EIA – 568A ( Commercial Building 

Telecommunications Cabling Standard ),  care este similar cu ISO/IEC 

11801. 

 Acestea sunt standardele care guverneaza sistemul de 

telecomunicatii, ele nefiind cerute de nici o lege si putand fi folosite in 

orice sistem de telecomunicatii. 

 Principalele avantaje datorate acestor standarde sunt: 
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 Proiectarea şi cablarea celor două reţele se realizează 

concomitent; 

 Folosirea aceloraşi cabluri şi conectori, atât pentru comunicaţiile 

de tip voce, cât şi pentru comunicaţiile de tip date, permite 

interschimbabilitatea posturilor de date cu posturile de voce, 

prin simpla schimbare a poziţiei cablului de legătură în 

distribuitorul RJ45 tip patch-panel; 

 Flexibilitate în configurarea reţelelor; 

 Localizarea rapidă a deranjamentelor de reţea şi remedierea 

acestora cu întreruperea minimă a traficului din reţea; 

 Utilizarea unui număr redus de personal pentru întreţinerea 

reţelei voce-date; 

 Posibilitatea conectării unei mari diversitati de echipamente 

terminale ce pot fi furnizate  de orice producător de sisteme 

informatice sau de telecomunicaţii. 

Distanţa maximă de la Rack-ul general la priza de voce date  nu va 
fi mai mare de 90 m. ( de la terminarea mecanică din cabinetul de 
telecomunicaţii până la priză din aria de lucru ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Traseele de cabluri orizontale sunt astfel alese pentru a satisface 

urmatoarele conditii: 
- traseul de cablu să fie optim ales din punct de vedere al 

distanţelor (acestea neputând depăşi 90 m); 
- stabilirea traseelor de cabluri astfel încât utilizarea 

canalului de cablu si a tuburilor PVC, a numărului de 
porturi şi a patch-panelurilor să se facă cât mai eficient; 
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- păstrarea în canalul de cablu si in tubul PVC a 30% spaţiu 
liber pentru ca o eventuală extindere a reţelei voce-date 
să poată fi făcută cu uşurinţă; 

- posibilitatea de a suporta implementarea unor viitoare 
aplicaţii de comunicaţie. 

-  
Cablurile de telecomunicaţie se vor poza la distanţă de cablurile de 

alimentare electrică ( minim 30 cm pentru cablurile ecranate si 50 cm 
pentru cablurile neecranate ), nu numai din cauza posibilei interferenţe 
radio, dar şi pentru a prevenii eventualele accidente legate de viaţa 
firească a alimentării de putere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cablurile de voce date vor fi instalate  pe orizontala in  jgheaburi  
(canal de cablu).Canalul de cablu  ,va  fi pozat pe orizontala  pe holurile 
imobilului  si va avea o latime de minimum 150 mm ,inaltimea canalului 
de cablu de minimum 60 mm. Cablurile vor fi aranjate pe canalul de 
cablu unul linga altul pe mai multe straturi.Straturile rezultate vor fi fixate  
din loc in loc (din 3 in 3 m ) cu fasete de baza canalului de cablu.Din 
canalul de cablu  pina la priza din birou cablurile vor fi duse prin plinta de 
protectie semiovala  de PVC ,respectindu-se aceleasi recomandari de la 
cablarea structurata(cablul nu trebuie indoit sub un unghi mai mic de 90 
grade,traseele sa nu fie mai aproape de 30cm de traseele de curent  
etc). 

 

                                    
 
 
    ARIA DE LUCRU 
 

Componentele ariei de lucru se regăsesc de la cabinetul de 
telecomunicaţii până la punctul unde se află priza de telecomunicaţii. 
Cablarea ariei este un lucru critic într-un sistem de telecomunicaţii 
deoarece este un punct care-si poate schimba cu uşurinţă poziţia.  

Deşi în prezentul proiect s-a făcut o estimare a poziţiilor şi 
numărului de prize necesar eficientizării desfăşurării activităţilor 
personalului, acestea vor fi definitivate de comun acord cu beneficiarul. 
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S-a respectat specificaţia standard care prevede instalarea a minim o 
priza (voce - date ) la o suprafaţă de lucru de 10 mp ţinându-se cont şi 
de specificul şi importanţa activităţii din zona de lucru respectivă. 

 
 
 
 
In aria de lucru priza va fi de tipul ingropat si va fi prevazuta cu 

conectori de categoria 6 S FTP . 
   
Conectori SFTP: 
 

 
          K6 STP Jack 
 
 
  
 
   CABINETELE DE TELECOMUNICAŢII 
 

 Cabinetul  de telecomunicatii(Rack-ul) va fi   amplasat in intr-un 
spatiu ales impreuna cu beneficiarul. Spatiul respectiv este de dorit sa 
sa fie prevazut cu instalatie de climatizare. Rack-ul va fi alimentat prin 
intermediul a doua cabluri avind sectiunea de minimum 4mm, direct din 
tabloul general. 
Rack-ul va fi conectat la priza de pamint  ( a carei rezistenta trebuie sa 
fie de cel mult 4 ohm ) printr-un cablu multifilar cu sectiunea de minimum 
8 mm. 
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Rack-urile(unul la etaj si unul la parter)  vor  fi prevazute cu o 

baterie de 4 ventilatoare, kit de impamintare,tava rack, thermostat si 
lampa de iluminare.  
Alimentarea echipamentelor din rack se va realiza prin intermediul a 
unei bare de alimentare( powerbarr )  cu 8 prize de alimentare. 
Powerbarr-ul  va fi prevazut cu intrerupator de pornit oprit. 
Rack-ul va avea fetele detasabile si va fi amplast la o distanta de 
minimum 1 m de pereti pentru un acces cit mai usor. Rack-ul va fi 
echipat si cu sertare fixe (doua sertare fixe-tava rack ) pe care vor fi 
amplasate echipamentele si subansamblele care nu au kit de 
rack(19’’)(,echipamentele de Fibra Optica,casete etc  etc). 

Toate cablurile de voce date vor intra / iesi din rack prin partea 
superioara  a rack-ului.In partea superioara vor fi amplaste 
echipamentele active (, router, switch, server etc ). Patchpannel-urile de 
date(ca si porturile din prizele de date ) vor fi de categorie 6 FTP si vor fi 
conectate la kit-ul de impamintare a rack-ului. 
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Patch pannelurile de voce (si prizele de voce din fiecare spatiu) 
vor fi de categorie 5 .Legaturile intre distribuitoarele de retea ( 
Patchpanel-uri ) si echipamentele active de retea se vor  face cu 
cordoane de legatura tip patch cord, FTP cat 6, pentru date si patch 
cord-uri cat 5 pentru voce,  de diferite lungimi si de doua culori (o 
culoare va fi atribuita pentru partea de date iar cealalta culoare pentru 
partea de voce.)  

 
 

Spatiul vertical disponibil pentru dulapurile de telecomunicatii 
standard este masurat in “U”. Un U are 4.45 cm.  

 
  
 
 
 
 
 

    DETALIEREA REALIZĂRII   REŢELELOR ( aspecte comune ) 
 
Plecând de la considerentele menţionate mai sus  ( cerinţe client, 

standarde, componente standard ale cablării structurate ) s-au ales 
configuraţii ale reţelelor de voce / date principial identice pentru fiecare 
nivel in parte, diferenţele fiind date doar de complexitatea arhitecturii 
spaţiului şi numărul de utilizatori.  
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 Detaliu  elemente Rack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Configuraţiile şi componentele  ce se vor alege de catre Executant 

trebuie sa urmareasca  obţinerea următoarelor avantaje : 
- deschidere faţă de furnizorul de echipamente ( componentele 

alese sunt complet compatibile cu cele ale altor furnizori ) 
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- flexibilitate pentru reconfigurări şi dezvoltări ulterioare cu efort 
minim (s-au prevăzut componente de rezervă care să asigure 
redunanţă) 

- durabilitate şi rată minimă a defecţiunilor prin folosirea de 
componente calitativ superioare 

- configuraţie care să permită accesul uşor la zonele afectate, 
pentru intervenţii prompte şi rapide 

- fiabilitate maximă şi siguranţă în exploatarea reţelelor 
- dezvoltarea de reţele mai performante pe acceaşi infrastructură, 

cu cheltuieli minime 
- managementul şi depanarea întregii reţele a unui sediu, de la 

un post de lucru de tip PC 
- reconfigurarea logică software a reţelelor locale la nivel de 

switch (crearea de VLAN-uri, LAN-uri departamentale) 
- cablarea mascată (îngropată) a tuturor traseelor 
 
Topologia fizică a reţelelor este de tip stea, indiferent de numărul 

de nivele ocupat, având ca centru de distribuţie central – camera 
echipamentelor, unde se poate amplasa  centrala telefonica  de abonat, 
server-ul  şi distribuitorul central ( patch panel-uri şi switch-uri montate în 
rack-uri).  

Acest lucru facilitează configurarea de topologii logice, 
corespunzătoare diverselor tipuri de reţele (Ethernet, ATM, FDDI, 
FastEthernet)  independent de topologia fizică, utilizând echipamente 
active potrivite. 

 
 Traseele au fost alese încât să respecte normele standard 

pentru distanţa minimă faţă de cablurile de curent electric, lumina 
fluorescentă şi alte surse de tensiune înaltă. 

 
ÎMPĂMÂNTAREA  
 
 Priza de pământ pentru reţeaua de voce respectiv date va fi 

diferită de cea de curent electric şi va fi verificată conform 
standardelor(cel mult 4 ohm). Se va asigura egalizarea potenţialelor de 
masă în fiecare punct al reţelelor. 

Administrarea 
Reprezinta etichetarea, testarea si inregistrarea tuturor 

elementelor care sunt implementate in infrastructura. 
 Etichetarea. 

Etichetarea trebuie sa fie facuta in asa fel incat sa fie usor de 
folosit si sa furnizeze informatiile necesare pentru activitatile de 
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intretinere.Codurile folosite in prezentul proiect pentru marcarea 
cablurilor sunt descrise in Anexe atasate la acest proiect .  

Cablurile trebuie sa fie etichetate la fiecare capat al fiecarui 
segment de cablu individual(o eticheta marcata cu codul cablului va fi in 
partea terminala spre priza iar cealalta in partea dinspre rack.) 

Colierele porteticheta se vor fixa pe cablurile de curenti slabi iar pe 
suprafata special prevazuta se aplica eticheta autoadeziva cu datele de 
identificare a cablului. 

 
 
 

 
 

 
Dulapurile de telecomunicatii trebuie etichetate in partea de sus 

pentru a nu bloca accesul vizual la informatiile furnizate de etichete. 
Fiecare port al Patchpanel-lui trebuie etichetat si pozitionat astfel 

incat sa permita accesul vizual atunci cand este conectat cu alte 
echipamente ( active sau pasive ): 
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 Patch cord-urile nu se eticheteaza:  
 
 Testarea. 
 

Testarea de acceptanta este definita conform standardului 
ISO/IEC 11801 si Notei Tehnice TIA/EIA-TSB 67. Scopul testelor de 
acceptanta este de a determina daca cablajul a fost corect instalat si 
daca sistemul de cablare este de categoria dorita ( minimum cat 6 ). 

In cadrul testului de acceptanta trebuie sa se verifice 
performantele parametrilor de transmisie (liniaritate, lungime, verificare 
la scurtcircuit, atenuare, NEXT, Dual NEXT ACR etc.) in conformitate cu 
standardele amintite. 

Toti acesti parametri se vor verifica pentru fiecare legatura 
utilizand testere specializate. Rezultatele listate ale masuratorilor vor fi 
inmanate beneficiarului la receptia lucrarii. 

Dintre acesti parametri amintim: 
a. LINIARITATE – se verifica daca toate firele sunt conectate. 
b. DISTANTA – se verifica daca lungimea perechilor este mai 

mica de 100m 
c. ATENUARE – reprezinta pierderea de putere a semnalului, se 

masoara in dB si este functie de lungimea cablului 
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d. NEXT – Reprezinta influenta semnalului transmis de la unitatea 
centrala de masura (Master) pe o pereche si masurata inductia 
pe celelalte perechi cu unitatea distanta (Remote) . 

e. Dual NEXT – Reprezinta influenta semnalului transmis dinspre 
unitatea distanta de masura pe o pereche si masurata inductia 
in celelalte perechi pe analizorul de retea (Master)  

f. PSNEXT (POWER SUM NEXT) Reprezinta influenta 
semnalului transmis pe trei perechi si masurata inductia pe a 
patra pereche 

g. FEXT – Reprezinta masurarea unui semnal nedorit indus de 
transmitator la capatul apropiat (Master) in alta pereche 
masurata la capatul departat (Remote) 

h. ELFEXT- Reprezinta diferenta dintre parametrul FEXT si 
atenuarea pe perechea perturbata. 

i. RETURN LOSS – Reprezinta masura energiei reflectate din 
cauza variatiilor de impedanta in cablu 

j. ACR – Reprezinta diferenta dintre NEXT si ATENUARE 
 

La proiectarea unei lucrări de cablare structurată se stabileşte de la 
început standardul pe care aceasta trebuie să îl respecte, funcţie de 
performanţele dorite privind viteza. Majoritatea lucrărilor solicitate la momentul 
actual sunt de categorie 6e – care prezintă un compromis satisfacator între 
performanţe şi preţ.In prezentul proiect s-a prevazut  cabluri FTP de categorie 6 
,conectica (priza si patch pannel) de categorie 6 pentru realizarea infrastructurii 
retelei de date si cabluri UTP cat 5 pentru reteaua de voceS-a luat decizia 
utilizarii cablului de categorie 5 si pentru reteaua de voce (in locul unui cablu de 
telefonie ) pentru a permite dezvoltari ulterioare ale retelei de voce  cu efort 
financiar minim(Dezvoltarea ulterioara a retelei –trecerea la telefonia IP sau 
utilizarea porturilor de voce ca si porturi de date -se poate face progresiv pe 
etaje sau compartimente  .)   

 
 
Atit reteaua de date cit si reteaua de voce vor fi certificate 
Rezultatele testarii-certificarii-vor fi predate Beneficiarului atit in 
format electronic cit si pe hirtie.Dupa realizarea testarii intreaga 
retea  de date (cabluri si conectica) trebuie sa se incadreze in 
categoria 6. 
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   REALIZAREA RETELEI  DE  VOCE-DATE 
 
           Reteaua structurata de voce-date va fi realizata pe cablu FTP 
(low smoke zero halogen).          . Cablurile de voce –date  vor fi 
continue ( nu se accepta cabluri innadite ) si vor avea ca punct de 
plecare rack-ul  iar ca punct final  priza de voce date din fiecare spatiu. 
S-a ales solutia utilizarii cablului  FTP/UTP   pentru date voce  din 
urmatoarele considerente: 
             1.Flexibilitatea retelei – In aceasta situatie orice port de voce se 
poate utiliza ori de cite ori este nevoie ca si port de date, realizindu-se 
teoretic  in acest fel o dublare a retelei de date ( se creaza o retea 
paralela ). Aceleasi elemente pot fi aplicate si la reteaua de voce, astfel 
incit se pot utiliza ( daca sunt necesare ) porturile de date ca si porturi 
pentru reteaua de voce. 
             2.Posibilitatea trecerii la servicii de telecomunicatii moderne 
(VOIP, videotelefonie)  fara a modifica structura retelei. 
     

 
 
 

La fiecare post de lucru se montează în general o priza dublă 
având ieşiri RJ45 (8 poziţii / 8 contacte) - în principiu la una din aceste 
ieşiri se va conecta echipamentul de voce - telefon, modem, ş.a., la 
cealalta PC-ul pentru date. In orice priză RJ45 conectarea se face 
pentru toate cele 8 fire după o regulă standardizată, recomandată fiind 
T568A (T568B este standardul american, cu perechile 2 si 3 inversate 
faţă de T568A). În T568A codul culorilor este următorul: 

- pin 1 - alb-verde  
- pin 2 - verde 
- pin 3 - alb-portocaliu 
- pin 4 - alb-albastru 
- pin 5 - albastru 
- pin 6 - portocaliu 
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- pin 7 - alb-maro 
- pin 8 - maro. 

Organizarea pe perechi: perechea 1 - alb-albastru / albastru (pini 4,5), 
perechea 2 - alb-portocaliu / portocaliu (pini 3,6), perechea 3 - alb-verde 
/ verde (pini 1,2),perechea 4 - alb-maro / maro (pini 7,8): 

 
 
 
 
Dulapuri de telecomunicatii (Rack-uri) 
            Rack-ul principal prevazut in prezentul proiect  are urmatoarele 
dimensiuni 22/19”/800x1000 si se va instala in ................ numita in 
continuare Camera Tehnica  .Camera tehnica a fost stabilita impreuna 
cu beneficiarul ca fiind amplasata la parter  in spatiul denumit ‚’ 
...................... iar la Etaj ’ in spatiul numit......................... Aceasta 
incapere satisface urmatoarele cerinte standard:  
- sa aiba o dimensiune corespunzatoare; 
- accesul la rack trebuie asigurat (minim 1m in fata si laterale ); 
- sa fie securizata, astfel incat sa nu fie permis accesul decat pentru 

personalul autorizat; 
- sa fie protejate la incendiu; 
- sa fie prevazute cu un control ambiental (temperatura si umiditate); 
- sa aiba o buna iluminare; 
- sa fie prevazute cu  sursa de alimentare neintreruptibile pentru 

alimentarea de rezerva 
- sa fie protejate la praf; 
- sa fie ventilate si climatizate corespunzator; 
- sa fie prevazute cu protectie la interferente electromagnetice si cu 

impamantare; 
- sa fie cat mai bine izolate fonic; 
          Rack-ul de comunicatie va contine  echipamente active ale retelei 
de date, , serverul de retea dar si echipamente pasive de distributie pe 
verticala si orizontala a retelei de voce-date 
          Acest rack va fi complet echipat cu: 
- placa de ventilatie cu termostat; 
- prize electrice multiple pentru alimentare echipamente active, UPS, 

etc; 
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- echipamente pasive pentru management cablu: patchpanel-uri, 
reglete telefonice, organizatoare de cabluri orizontale/verticale, etc; 

- echipamente active de date (switch-uri); 
- sursa neintreruptibila de tensiune (UPS); 
- echipamentele specfice de fibra optica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     In camera tehnica vor ajunge cablurile de telefonie ,legaturilșe cu 
operatorii de telefonie, internet ,CATV si legatura cu reteaua locala a 
Spitalului (LAN Spital) 

·          

 
 

           Dispunerea echipamentelor in dulap-rack - se va face conform 
standardelor, in urmatoarea ordine de sus in jos: 
 
- echipamente active ( switch-uri ) ; 
- distribuitor date ( distributie pe verticala si orizontala ); 
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Patch panel – este un panou având lungime standardizată de 19 
inches şi cuprinde în general încastrate 24 mufe mamă RJ45 în şir 
orizontal, înălţimea sa în acest caz fiind de 1U (o unitate reprezentand 
4,4 cm); mai jos este prezentată varianta cu 48 intrări (două rânduri de 
24, înălţime 2U): 

 
 
 
 
 
Echipamentele active de date sunt instalate dupa cum urmeaza: 
- in rack- un switch cu management cu 24 porturi 10/100/1000TX si 

eventual intrari 4 porturi  mini-GBICs (SFP) de uplink . Acest switch 
reprezinta nodul retelei de date. 

 
Switch-urile vor fi compatibile cu standardul 802.1q, adica vor permite 
divizarea retelei de date in mai multe sub-retele virtuale separate, care 
pot fi setate sa nu  comunice una cu alta, aceasta în scopul asigurarii 
securitatii datelor.  
 
Accesul la reteaua interna ( LAN ) se va face prin doua modalitati: 
- access la prizele de date, prin reteaua de date pe cablu cat6 
 

Cablurile care fac legatura intre rack  si aria de lucru vor fi 
etichetate si conectate in patch panneluri (distribuitoare) .  

 
 

1. Switch principal cu management 

 
- switch Layer2 Gigabit;  
- suporta retele virtuale private VLAN; 
- 24 porturi 10/100/1000 BASE-T Rj45 cu auto-negociere si auto-
crossover; 
- 2 mini-sloturi GBIC, pentru conexiune optionala Gigabit pe fibra optica; 
- compatibil IEEE 802.3; 
- memorie tampon: 2 Mbit; 
- tabele adrese MAC: 16K; 
- 48 Gbps capabilitate de comutare; 
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- dimensiuni: 1U /19”; 
- alimentare electrica: 100-240 Vca, 50/60Hz; 
- consum maxim: 70W; 
- curent max. 0.6/240Vca; 
- caldura disipata: 239 BTU/ora; 
- temperatura de operare: 0-50 grd. C; 
- umiditate: 5% - 95%; 
 
4 .Rack-ul principal 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ACCESORII RACK  
 
Baterie 4 ventilatoare         Raft –Sertar-                 Set roţi     Termostat 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Horizontal Wire Manager   Vertical Wire Manager 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

22U 600x600,19", standing rack, glass 

door  
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UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V 

UPS este special destinat mediului bancar, network & server, oferind 

facilitati avansate de management atat local, cat si de la distanta, pentru a 

asigura protectie optima, oricand este nevoie. 

 
Caracteristici tehnice : 

 Dimensiuni 8.9cmx48.3x66cm 

 Greutate 43.75 Kg 

 Rackmountable  2U 

 Puterea de iesire 800watts/1000VA 

 Tensiunea nominala de iesire 230V 

 Factor de virf max 5 :1 

 Conectori iesire 8xIEC 320C13,1xIEC320C19,2xIEC Jumpers 

 Frecventa 50/60Hz,+/-3Hz(auto sensing) 

 Tensiunea nominala de intrare 220V,+/-6% 

 Autonomie : Timp de folosire (Half –load)=12 min 
                      Timp de folosire (Full-load)=4 min 

  Energia maxima de suprasarcina  =480 Joules  

 Filtrare 0.3% IEEE 

 Regulator automat al tensiunii =inclus 

 Certificari :Ce,C-tick,EN 50091-1,VDE,RoHS 
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Caracteristicile electrice ale cablului FTP de     
                                categoria 6 
 

Specificatii tehnice : 
Caracteristici electrice la 20˚ C :               
Rezistenta conductorului (max)  -     73.20Ω/km 
Rezistenta la izolare                    -     5000MΩ/km 
Dezechilibru de capacitate          -     800pF/ 500m 
Impedanta        -      5 mΩ/m 
Viteza initiala        -      78 % NVP:0,78 
Impendanta de la 1 la 100 Mhz de 1 ά 100 MHz         -      100Ω 
 

Performanta cablului : 
Frecventa  (MHz) 1,0     4,0    10,0   16,0   20,0   31,25   62.5   100,0 200,0   250,0 300,0   600,0 

Atenuarea 1,9     3,6     5,5     7,1     7,9     10,2      14,5    18,5     26,6    29,6     32,8     47,6 

Next(dB)    90,0   90,0   90,0   90,0   90,0    90,0    90,0    85,0    79,0     77,0    76,0    73,0 

ACR     (dB/100m)   88,1   86,4   84.5     82,9   82,1   79,8    75,5     66,5    52,8    47,4     43,2    25,4 

PS NEXT (dB)  87,0   87,0   87,0   87,0   87,0   87,0    87,0     82,0    76,0    74,0     73,0    70,0 

ELFEXT  dB/100m 88,0   86,0   85,0   83,0   82,0   80,0    76,0     72,0    64,0    60,0     57,0    42,0 

PS 
ELFEXT(dB/100m) 

85,0   83,0   82,0 80,0   79,0   77,0   73,0    69,0    61,0    57,0     54,0    39,0 

Return Loss(dB) 26,0   26,0   26,0   26,0   26,0   26,0   26,0   24,0    22,0    22,0     21,0    19,0 

Registru informativ : 

3M™Volition™Cable 10G S/FTP 100Ω LSOH   
4 perechi,500m 1 drum 37.3 kgs 

VOL-10SFL4-500 

3M™Volition™Cable 10G S/FTP 100Ω LSOH   
4 perechi, 1000m 1 drum, 72.02 kgs 

VOL-10SFL4-1000 

3M™Volition™Cable 10G S/FTP 100Ω LSOH   
2x4 perechi, 500m, 1 drum,75 kgs 

VOL-10SFL8-500 

3M™Volition™Cable 10G S/FTP 100Ω LSOH   
2x4 perechi, 1000, 1 drum , 145,38 

VOL-10SFL8-1000 

Patch pannel RJ 45 Cat 6 FTP 

 

Caracteristici:  

19’’ 
24 porturi cat.6 FTP  

         Intocmit, 

Ing Mihai Muntean 
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