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Vždy o krok napřed…

PATCH PANEL STAKOHOME-PATCH02-06
Nejnovější generace univerzálního a modulárního datového patch panelu

OBSAH BALENÍ:
1ks modulárního univerzálního plastového patch panelu na DIN
lištu nebo rovný podklad, neosazený, pro 6 portů (typu keystone)
1ks popisovače
1kpl předtištěné a prázdné popisovací pole
4ks šrouby pro uchycení na rovný podklad
Pozn.: Tento patch panel je legislativně chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví.

Výhody
• Uchycení na DIN lištu (TS-35) nebo rovný podklad.
• Po upevnění patch panelu STAKOHOME-PATCH02-06 je
možné odklopit jeho horní část, pro snadný přístup ke
kabeláži a konektorům (obr. 1a a 1b).
• Patch panel lze násobit o dalších šest pozic (tzn. propojovat
a spojovat spolu patch panely), boční systém úchytu bajonet
(obr.2).
• Možnost otočení distanční lišty (umožňuje otočení konektorů
v základním dílu o 180°).

• Nevyužité pozice patch panelu je možné zaslepit.
• Patch panel lze popisovat rovnou, (přiloženým fixem) nebo
použít přiložené prázdné či předepsané etikety.
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• Patch panel STAKOHOME-PATCH02-06 je možné osadit
konektory RJ45 keystone (cat.5, 6, 6A), optickými
konektory (SC, LC, ST), audio konektory, konektory pro
rozvod STA a dále všemi moduly, konektory a redukcemi,
které mají uchycení typu keystone.

Široké využití v bytové výstavbě. Díky možnosti zapojit různé
druhy konektorů se tento patch panel dobře hodí k využití na
nejrůznějších projektech (např. ozvučení, rozvody TV-SAT, CCTV,
zabezpečovací systémy, měření a regulace atd.).
Patch panel je také vhodný (pro své malé rozměry a možnosti
upevnění na rovný podklad) do rodinných domů, kde se
instaluje spolu s dalšími technologiemi (např. TV-SAT) do
jednotného rozvaděče/skříně.

Více informací (včetně videa) naleznete na www.bytovy-rozvadec.cz nebo www.stakohome.cz
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