
SOLARIXPEDIA
Instrukcja montażu: jak zamontować samozaciskowe keystony Solarix

SPECYFIKACJA KEYSTONÓW SOLARIX SXKJ-xx-yyy-BK-SA

• Ekranowane i nieekranowane RJ45 8p8c 50 µin samozaciskowe keystony kategorii 5E, 6 i 6A
 
• Niezawodne keystony o doskonałych właściwościach użytkowych spełniające
 
   międzynarodowe standardy
 
• Certyfikacja poziomu komponentów przez niezależne laboratorium badawcze FORCE
 
• Testowany również dla 4PPoE/PoE++ (zgodnie z IEC 60152-99-002)
 
• Mechanizm samozaciskowy, bardzo łatwy do zainstalowania

CO BĘDZIE POTRZEBNE DO INSTALACJI

• Obcinak do płaszcza kabla instalacyjnego (np. z Solarix SX-TOOL-KIT)
 
• Szczypce tnące (np. Solarix HT-222)
 
• Kabel instalacyjny Solarix kategorii 5E, 6, 6A lub 7 (w zależności od typu keystona)
 
• Keystony samozaciskowe Solarix SXKJ-5E-UTP-BK-SA, SXKJ-5E-STP-BK-SA,
 
   SXKJ-6-UTP-BK-SA, SXKJ-6-STP-BK-SA lub SXKJ-10G-STP-BK-SA
 

www.solarix.eu

https://www.solarix.eu/product.jsp?artno=40002010&highlight=sx-tool-kit
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JAK ZAMONTOWAĆ SAMOZACISKOWE KEYSTONY SOLARIX

Zdjąć powłokę kabla co najmniej 
 na 50 mm długości. W przypadku

ekranowanych kabli trochę więcej - 
 np. przewód uziemiający musi być

wystarczająco długi (patrz poniżej).
Dlatego podczas montażu kabli należy
pamiętać o obu końcach kabla.

W zależności od typu kabla ekranowanego,
odizolować pary z folii ekranującej (F/UTP)
lub folię (U/FTP i S/FTP). Ostrożnie odciąć
je jak najbliżej osłonki kabla. Zwróć uwagę
na przewody i przewód uziemiający, nie
mogą być uszkodzone. W przypadku wersji
UTP kabla, można pominąć ten krok.
 

Nałóż na przewody białą nasadkę
prowadzącą keystone. Konieczne jest
przestrzeganie dokładnego rozdzielenia
par zgodnie z oznaczeniami
kolorystycznymi na keystonie. Keyston
należy jak najdokładniej dopasować do
płaszcza kabla. W przypadku kabli
pozostaje zgięty do tyłu wzdłuż płaszcza.

Następnie przełożyć przewody do rowków 
 w keystonie. Należy postępować zgodnie 

 z prawidłowym schematem połączeń (tj.
T568A lub T568B), który jest oznaczony
kolorami na zaślepce (UWAGA, oznaczenia
kolorami na zaślepce). Nakładka może się
różnić od pokazanej na rysunku dla różnych
kategorii kystnów samozaciskowych, patrz
dwie ostatnie strony niniejszego
dokumentu). Ponadto, każdy drut musi być
zabezpieczony w obu prowadnicach.
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Następnie odciąć nadmiar przewodów
tak mocno, jak to możliwe.. Przewody 

 nie mogą wystawać więcej niż 0,5 mm 
 i muszą być szczelnie trzymać się w obu

rowkach prowadzących nasadki. 
 W przypadku kabli ekranowanych -

przewód uziemiający (lub oplot dla kabli
S/FTP) pozostaje wygięty do tyłu wzdłuż
płaszcza.

Teraz włóż nasadkę z przewodami do korpusu
kyestona. Nasadka musi być zamontowany
zgodnie ze strzałkami prowadzącymi na
kesytonie i nasadce. Strzałki muszą być
skierowane w tym samym kierunku. 

 W przypadku ekranowanych kabli (lub oplot
dla przewodów S/FTP) należy przewlec żyłę
przez pętlę w szyjce keystona (patrz rysunek).
Następnie mocno docisnąć szczęki kesytona
razem. Nasadka drutu wsuwa się 

 w ostrza nacinające.

Szczęki keystona muszą być ustawione 
 w jednej linii (tzn. muszą dokładnie do

siebie pasować). Tylko wtedy druty będą
prawidłowo włożone w ostrza keystona.

W przypadku kabli ekranowanych należy
owinąć przewód uziemiający (lub oplot dla
S/FTP przewodów) wokół przewodzącej
tylnej części keystone. Przewód uziemiający
(lub oplot) powinien być jak najmocniej
dotykać korpusu zwornika i na całym
obwodzie tylnej części . od tego z tego
powodu, przewód uziemiający (lub oplot dla
kabli S/FTP) jest wystarczająco długi.
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Do zamocowania keystona 
 i przymocowania przewodu (lub oplotu)

uziemiającego do szyjki keystona należy
użyć dołączonej taśmy ściągającej. Jeśli
używasz nieekranowanej wersji keystone'a,
możesz pominąć ten krok.

Dobrze dokręcić taśmę. Taśma nie może
poruszać i musi być bezpiecznie
zamocowany przewód uziemiający (lub
oplot w przypadku przewodów S/FTP) do
szyjka zwornika (patrz rysunek). Ponownie,
jeśli używasz wersji nieekranowanej
keystonów samozaciskowych Solarix,
można pominąć ten krok.

Jeżeli wszystkie powyższe czynności
zostały wykonane pomyślnie, to montaż
samozaciskowych keystonów Solarix jest
zakończony.
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SXKJ-10G-STP-BK-SA

SXKJ-5E-STP-BK-SA

SXKJ-5E-UTP-BK-SA a SXKJ-6-UTP-BK-SA

SXKJ-6-STP-BK-SA

Poniższe rysunki przedstawiają schematy połączeń dla każdej pary przewodów, 
 które są wydrukowane na nakładkach keystów samozaciskowych Solarix

MAPY POŁĄCZEŃ SAMOZACISKOWYCH KEYSTONÓW SOLARIX

https://www.solarix.eu/
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Jeśli potrzebujesz pomocy w instalacji produktów Solarix, skontaktuj się z nami pod adresem
info@solarixsystem.pl lub telefonicznie pod numerem 22 106 15 60.
 

POTRZEBUJESZ PORADY?

PRZYKŁAD: SAMOZACISKOWY KEYSTONE SXKJ-5E-UTP-BK-SA

Okablowanie
zgodnie z T568A

Okablowanie
zgodnie z T568B

T568A T568B

• Biało-niebieska (5)
 
• Niebieska (4)
 
• Biało-pomarańczowa (3)
 
• Pomarańczowa (6)
 
• Biało-brązowa (7)
 
• Brązowa (8) 
 
• Zielona (2) 
 
• Biało-zielona (1) 
 

• Biało-niebieska (5)
 
• Niebieska (4)
 
• Biało-zielona (3)
 
• Zielona (6)
 
• Biało-brązowa (7)
 
• Brązowa (8) 
 
• Pomarańczowa (2) 
 
• Biało-pomarańczowa (1)
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