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Firma Molex Connected Enterprise Solutions, będąca częścią Grupy 
Molex, od ponad 35 lat zapewnia łączność dla organizacji i kampusów. 
Posiadamy zakłady projektowe i produkcyjne na całym świecie i 
prowadzimy bezpośrednią sprzedaż do ponad 100 krajów.

Kładziemy nacisk na wysokie standardy, zarówno w zakresie produkcji 
produktów, jak i jakości pracy wykonywanej przez naszą globalną sieć 
Certyfikowanych Instalatorów Molex. Dlatego też oferujemy 25-letnią 
gwarancję na wydajność systemu i aplikacji - dzięki temu masz pewność, 
że nasze systemy będą nadal zapewniać techniczną doskonałość, której 
wymagasz od swojej firmy.

KORZYŚCI: 
• Niezawodne, wysokowydajne produkty przeznaczone do użytku i ponownego 

wykorzystania

• Szeroka gama produktów miedzianych i światłowodowych, w tym produkty przeznaczone 
do konkretnych zastosowań 

• Zespoły pomocy technicznej na całym świecie służą wsparciem przez cały okres eksploatacji 
instalacji

• Wszechstronne rozwiązania ułatwiające modernizację i zmiany 

• Wyselekcjonowani instalatorzy i konsultanci z certyfikatami Molex zapewniają wysoką 
jakość usług w całym okresie eksploatacji

• 25 lat gwarancji na wydajność systemu i aplikacji

• Od ponad 50 lat opracowujemy wysokiej jakości rozwiązania w zakresie łączności 
biznesowej 

WIĘCEJ INFORMACJI
Aby pobrać karty katalogowe z pełnymi danymi technicznymi, należy skorzystać z wyszukiwarki 
produktów na stronie molexces.com.pl. 

Pełne katalogi produktów są dostępne u lokalnych przedstawicieli handlowych - dane 
kontaktowe można znaleźć tutaj: molexces.com.pl/contact-us/sales-team. 

Należy pamiętać, że nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich regionach.

http://www.molexces.com.pl
http://www.molexces.com.pl/contact-us/sales-team


Zainstalowanie kabla Cat 6A pomaga zabezpieczyć sieć przed 
potrzebami przyszłości, takimi jak aplikacje wymagające coraz 
większej przepustowości, nowe technologie, większa liczba 
użytkowników lub punktów dostępu. Z tych powodów kat. 6A 
jest wymagana lub zalecana w nowych instalacjach w placówkach 
służby zdrowia i edukacyjnych. 

Kat. 6A może obsługiwać wyższe poziomy mocy w instalacjach 
zasilanych przez sieć Ethernet (PoE) bez pogorszenia wydajności. 
Grubsze przewodniki kat. 6A pomagają w rozpraszaniu ciepła, co 
zmniejsza straty. 

Kable Cat 6A zostały zdefiniowane w normach ISO/IEC 11801 i TIA/
EIA 568.

MOLEX POWERCAT 6A W SKRÓCIE  
• MOLEX POWERCAT 6A W SKRÓCIE 

• Zaprojektowany do obsługi szybkich sieci 10GBASE-T

• Zgodność wsteczna z sieciami 10/100/1000BASE-T.

• Wydajność 10G w przypadku instalacji jako kompletny system ekranowany 
kat. 6A

• Idealne do zastosowań IEE 802.3bt typ 4 “4PPoE”/”PoE++”.

• Pełny asortyment kabli, patchcordów, paneli krosowych i płytek czołowych, 
gniazd i obudów

• Opcje ekranowane (S/FTP, U/FTP i F/UTP) i nieekranowane 

• 25-letnia gwarancja na wydajność systemu i aplikacji dostępna dla 
kwalifikujących się instalacji (szczegółowe informacje na stronie internetowej)

Pełna gama produktów dostępna pod adresem:  

molexces.com.pl/products/copper/cat6A

Najnowsze aplikacje do przesyłu danych i zasilania niskonapięciowego wymagają okablowania o wysokiej wydajności. 
Standard kategorii 6A został opracowany w celu dalszej poprawy parametrów kabli Ethernet kat. 6. Zastosowanie kabla 
Cat 6A umożliwia przesyłanie danych w sieci 10 Gigabit Ethernet na odległość do 100m przy szerokości pasma do 500 
MHz. Dodatkowa izolacja zmniejsza przesłuchy, nawet w kablach nieekranowanych.

POWERCAT 6A  

Rozwiązania AV

HD Base-T i SDVoE umożliwiają przesyłanie 
sygnałów AV za pomocą skrętki komputerowej. 
Skrętka może przenosić obraz, dźwięk i zdjęcia o 
wysokiej rozdzielczości na większe odległości. Jest 
ono również lżejsze, tańsze i łatwiejsze w użyciu niż 
dedykowane kable AV. 

Aby uzyskać pełną funkcjonalność 10G Base-T / 
UHD, zarówno HD Base-T, jak i SDVoE wymagają 
okablowania Cat 6A. 

Więcej informacji można 
znaleźć na stronie molexces.
com.pl/solutions-overview/
audio-visual/.

PoE 

Cat 6A oferuje zwiększoną wydajność w instalacjach 
Power over Ethernet. W przypadku zasilania PoE 
o dużej mocy (typ 3 / klasa 5 / 60 W lub więcej) 
zalecamy stosowanie kabla Cat 6A. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie 5.
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https://www.molexces.com.pl/products/copper/cat6a/


• Wysokiej jakości czteroparowa konstrukcja z linki lub litego drutu 
miedzianego

• Dostępne produkty Cat 5e / 6 / 6A / 7 i 7A

• Zaprojektowane tak, aby spełniały lub przekraczały wymagania aktualnych 
norm międzynarodowych 

• Niezależnie przetestowane i zweryfikowane

• Kable krosowe są wstępnie zakończone wtyczkami RJ45 i wyposażone w 
buty z zabezpieczeniem przed wyrwaniem.

• Warianty S/FTP, F/UTP, U/FTP i U/UTP 

• Odpowiednie dla połączeń EIA 568A lub 568B 

• Dostępne z powłoką LS0H lub PVC 

• Kabel slim 28 AWG do zastosowań w miejscach o dużym zagęszczeniu, na 
przykład w pomieszczeniach TR lub centrach danych, zapewniający 35% 
oszczędność miejsca w porównaniu ze standardowym kablem 26 AWG

• Opcja z przewodnikiem typu drut o średnicy 23 AWG idealna do dłuższych 
tras kablowych lub zastosowań PoE 

• Wstępnie zakończone wiązki do użytku w centrach danych i środowiskach 
sieci o dużej szybkości - do 80% szybsza instalacja niż tradycyjna instalacja 
w terenie 

• Dostępne są kable krosowe o stopniu ochrony IP65, IP67 i antybakteryjne

Znajdź i pobierz katalog produktów dla swojego regionu pod adresem 
molexces.com.pl/resource-library/literature/ 

Seria kabli i przewodów krosowych Molex PowerCat obejmuje produkty od ekonomicznej kategorii 5e do 
przyszłościowej kategorii 7A. Dzięki wysokiej wydajności i doskonałej niezawodności produkty te idealnie nadają się 
do zastosowań szkieletowych i horyzontalnych, w pomieszczeniach telekomunikacyjnych / centrach danych oraz w 
systemach PoE.

KABLE I PATCHCORDY 
POWERCAT 
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https://www.molexces.com.pl/resource-library/literature/


PANELE KROSOWE 

• Dostępne są wersje niezaładowane lub z modułami dla maksymalnej 
elastyczności instalacji. 

• - Możliwość konfiguracji w celu zapewnienia dokładnie takiej liczby portów, 
jaka jest wymagana

• - Opcje DataGate (patrz następna strona) i Keystone 

• - Opcje kątowe i proste 

• - Standardowe rozmiary 1U / 2U zaprojektowane tak, aby z łatwością 
mieściły się w standardowych szafach krosowych 

• - Wykonanie z wysokiej jakości, wytrzymałej blachy zapewnia długą 
żywotność i możliwość wielokrotnego użytku

• - Zintegrowana tacka do zarządzania kablami w wybranych produktach 
zapewnia odciążenie kabli i porządek 

• - Poszczególne porty mogą być oznaczone kolorami, co ułatwia zarządzanie 
siecią 

• - Panel niezaładowany przeznaczony do zastosowań, w których wymagane 
jest połączenie światłowodu i miedzi w jednym panelu. 

Znajdź i pobierz katalog produktów dla swojego regionu pod adresem 
molexces.com.pl/resource-library/literature/ 

Nasza oferta paneli krosowych zaprojektowana w oparciu o bezpośrednie opinie naszej globalnej sieci instalatorów, 
konsultantów i dystrybutorów, zapewnia odpowiednie rozwiązania dla każdego projektu.
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MODUŁY
Moduły DataGate (po prawej) i Keystone

Zaprojektowane z myślą o utrzymaniu czystych, bezpiecznych połączeń

Dostępne w wielu kolorach 

Ostre styki IDC (Insulation Displacement Contact) przyspieszają zakończenie i 
zwiększają trwałość połaczenia z kablem 

Opatentowane styki IDC w kształcie litery V, które nie ulegają zginaniu i 
zmęczeniu podczas zakańczania połączeń, zapewniają niezawodną trwałość i 
możliwość ponownego użycia 

Sekwencja terminowania 568A/B 

Dostępne są kompatybilne panele krosowe zarówno dla Keystone, jak i 
DataGate 

Ekranowane gniazdo DataGate kat. 6A wykonane z wytrzymałego stopu cynku 
odlewanego ciśnieniowo, zapewniającego ekranowanie 360°.

GNIAZDA 
Szeroka gama adapterów dostosowanych do regionalnych preferencji 
dotyczących gniazd ściennych 

Gniazda dostarczane w pełni zmontowane z modułami DataGate 

Indywidualne oznakowanie chronionych portów 

Obudowa o stopniu ochrony IP67 chroni połączenia w miejscach pracy 
narażonych na wysoką temperaturę, kurz i wilgoć

Znajdź i pobierz katalog produktów dla swojego regionu pod adresem 
molexces.com.pl/resource-library/literature/

Molex oferuje szeroką gamę gniazd miedzianych w opcjach ekranowanych i nieekranowanych. Opatentowana przez 
firmę Molex seria Synergy zapewnia użytkownikowi elastyczność w mieszaniu platform. 

Innowacyjna konstrukcja gniazda Molex DataGate chroni złącza przed kurzem i zanieczyszczeniami oraz zapewnia 
prawidłowe połączenie.

 

MODUŁY I GNIAZDA 

Molex DataGate 

DataGate Molex jest podstawą systemu PowerCat. 
Jego innowacyjna konstrukcja zawiera unikalną 
sprężynującą przesłonę, która chroni go przed 
kurzem i zanieczyszczeniami. Ponadto pomysłowa 
konstrukcja sprężynowa zapewnia wyczuwalną 
informację zwrotną o prawidłowym podłączeniu i 
wysuwa nieprawidłowo osadzone kable krosowe, 
a wszystko to za pomocą prostego procesu 
podłączania i odłączania jedną ręką. 

Gniazda Molex DataGate mogą być stosowane 
zarówno do kabli typu drut (AWG22 do AWG24), jak 
i linka (AWG26).

PRZEGLĄD PRODUK TÓW
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OBUDOWY STREF I 
PROWADZENIE KABLI

OBUDOWY STREFOWE 
Optymalizacja przestrzeni

Zapewnia łatwą lokalizację, zarządzanie i konserwację sieci

Dwie opcje: do montażu w suficie i pod podłogą. Obie mieszczą się w 
standardowym suficie podwieszanym 600x600 mm lub w przestrzeni kraty 
podłogi podniesionej. 

Ekonomiczne, wytrzymałe i uniwersalne 

Zarządzanie wieloma portami miedzianymi, spawami światłowodowymi, 
światłowodami MTP/MPO i sprzętem aktywnym w jednej obudowie 

Wersja do montażu w suficie może być zamykana w celu zapewnienia 
dodatkowego bezpieczeństwa i może być wyposażona w wentylator 
zapewniający wydajne chłodzenie

ZARZĄDZANIE KABLAMI 
Wytrzymała konstrukcja zapewnia trwałość nawet przy wielokrotnym 
przenoszeniu

Dostępne w rozmiarach 1U i 2U oraz z różnymi rozmiarami pierścieni dla różnych 
gęstości

Elastyczne pierścienie zapewniają wygodną obsługę

Zaprojektowane do zarządzania dużymi ilościami i gęstością połączeń

Znajdź i pobierz katalog produktów dla swojego regionu pod adresem 
molexces.com.pl/resource-library/literature/

Właściwe zarządzanie kablami jest istotnym elementem każdej instalacji. Produkty firmy Molex umożliwiają łatwe 
zarządzanie przy minimalnym wysiłku, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. 

Okablowanie strefowe zapewnia elastyczność i skalowalność projektów okablowania sieciowego. Doskonale sprawdza 
się w wielu środowiskach, w tym w biurach otwartych o dużej rotacji, placówkach edukacyjnych, miejscach pracy wielu 
najemców, sieciach PoR i instalacjach inteligentnych budynków.

PRZEGLĄD PRODUK TÓW
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PRODUKTY W KLASIE IP  
Chroni wrażliwe połączenie sieciowe przed trudnymi warunkami 
środowiskowymi 

IP67

Ekranowane gniazdo Cat 6A, puszka i kabel krosowy przeznaczone do użytku w 
miejscach pracy narażonych na działanie ciepła, cieczy, pyłu i wilgoci

IP66

Ekranowany kabel krosowy i obudowa Cat 6A przeznaczone do ochrony połączeń 
w środowiskach zewnętrznych, takich jak zewnętrzne bezprzewodowe punkty 
dostępowe i kamery bezpieczeństwa

IP65

Ekranowany kabel krosowy, gniazdo i płyta ścienna Cat 6A klasy medycznej o 
łatwej do czyszczenia konstrukcji ułatwiającej zwalczanie drobnoustrojów

PRODUKTY ANTYBAKTERYJNE 
Produkty klasy medycznej firmy Molex zostały stworzone dzięki zastosowaniu 
środka antybakteryjnego (biocydu), który może pomóc w powstrzymaniu 
rozwoju bakterii na powierzchniach produktów w warunkach, w których może 
dojść do ich rozwoju.

Modułowa płytka ścienna umożliwia montaż kabli Cat 6, Cat 6A i światłowodów

Ekranowany kabel krosowy Cat 6A

Regionalne punkty kontaktowe ds. sprzedaży można znaleźć pod adresem 

molexces.com.pl/contact-us/sales-team/

Rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania komunikacyjne kategorii 6A przeznaczone do zastosowań w obszarach 
poza normalnym środowiskiem biurowym. Transmisja danych jest obecnie powszechna w laboratoriach, zakładach 
przetwórstwa żywności, kuchniach i placówkach służby zdrowia, gdzie połączenia wymagają dodatkowej ochrony.

PRODUKTY O PODWYŻSZONEJ SZCZELNOŚCI 
I DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ
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Niezawodność: zasilanie PoE pochodzi z centralnego i uniwersalnego źródła, a 
nie z rozproszonych gniazd ściennych. Można je podtrzymywać dzięki zasilaniu 
gwarantowanemu lub sterować nim w celu łatwego wyłączenia lub zresetowania 
urządzeń.

Bezpieczeństwo: Standard PoE obejmuje środki zapewniające bezpieczne 
działanie, zarówno w celu ochrony starszego sprzętu przed uszkodzeniem, jak i 
ochrony użytkowników przed zagrożeniami związanymi z energią elektryczną.

Ekonomia: Ograniczenie czasu i kosztów związanych z instalacją okablowania 
elektrycznego.

ROZWIĄZANIA MOLEX POE
Od kat. 5e, dla PoE o niższej mocy, do kat. 6A, dla PoH i UPoE, Molex oferuje pełną 
gamę kabli krosowych, przewodów, gniazd, paneli krosowych i innych produk-
tów. 

Katalog produktów dla swojego regionu można znaleźć i pobrać pod adresem 
molexces.com.pl/resource-library/literature/ 

PoE zrewolucjonizowało sposób działania nowoczesnej infrastruktury sieciowej. Dzięki wygodnemu i ekonomicznemu 
podejściu do dostarczania zarówno zasilania, jak i transmisji danych za pomocą jednego połączenia, PoE jest również 
idealną infrastrukturą dla instalacji inteligentnych budynków / IoT.

POWER OVER ETHERNET
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Powiązane linki

Rozwiązania Molex PoE 
Wyszukiwarka produktów Molex: Miedź 

www.molexces.com.pl

Molex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Molex, LLC w Stanach Zjednoczonych Ameryki i może być zastrzeżony w innych krajach; wszystkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należą do 

odpowiednich właścicieli.
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