
Instrukcja instalacji: jak zainstalować konektory Solarix kategorii 6A

SOLARIXPEDIA

SPECYFIKACJA KONEKTORA SOLARIX KRJS45/6ASLD

• Złącze ekranowane kategorii 6A RJ45 8p8c 50 µin z wkładką prowadzącą
 
• Przeznaczone do kabli z rdzeniem miedzianym (np. linka, kabel instalacyjny)
 
• Dla kabli o średnicy żył do 0,57 mm lub 1,50 mm w izolacji PE
 
• Całkowita maksymalna średnica kabla pasująca do tego złącza wynosi 8,0 mm
 
• Oprócz kabli instalacyjnych kategorii 6A, złącze to nadaje się również do zakończenia
 
   kabli ekranowanych kategorii 6 lub kategorii 7

CO BĘDZIE POTRZEBNE DO MONTAŻU

• Obcinak do powłoki kabla instalacyjnego (np. z Solarix SX-TOOL-KIT)
 
• Szczypce tnące (np. Solarix HT-222)
 
• Szczypce zaciskowe Solarix HT-N3
 
• Ekranowany kabel instalacyjny Solarix kategorii 6, 6A lub 7, jak określono powyżej
 
• Wtyk ekranowany Solarix KRJS45/6ASLD z wkładką prowadzącą
 
• Osłonka konektora Solarix S45SP-GY-6A

www.solarix.eu
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JAK INSTALOWAĆ KONEKTORY SOLARIX KRJS45/6ASLD

Przed zainstalowaniem konektora
KRJS45/6ASLD należy najpierw zamocować
osłonkę konektora na kablu instalacyjnym.
S45SP-GY-6A. Jeśli tego nie zrobisz, nie
będzie możliwe doposażenie po instalacji
konektora, to zabezpieczenie może być
stosowane po zamontowaniu.

Po zamontowaniu należy nasunąć osłonę
S45SPGY-6A na kabel tak, aby nie
przeszkadzała w instalacji konektora.
Następnie zdjąć płaszcz z przewodu
instalacyjnego o długości ok. 30-40 mm.

Odwinąć pary z folii tak, aby jak najściślej
przylegały do płaszcza kabla. Ostrożnie
przeciąć folię, ponownie jak najbliżej
płaszcza kabla. Należy uważać na przewody
i przewód uziemiający, nie mogą być
uszkodzone. Przewód uziemiający powinien
być skierowany do tyłu wzdłuż kabla.

Rozplątać żyły kabla, dobrze je ułożyć
(tak, aby nie było widać skręcenia), 

 a następnie ułożyć je w kolejności zgodnej
ze schematem połączeń (np. T568A lub
T568B).
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Przyciąć żyły przewodu instalacyjnego 
 po przekątnej, będą lepiej pasować we

wkładce prowadzącej złącza.

Nałożyć wkładkę prowadzącą na
poszczególne przewody jeden po drugim
(zawsze należy sprawdzić prawidłową
kolejność przewodów zgodnie z wybranym
schematem połączeń) tak, aby dolna skośna
część wkładki prowadzącej była skierowana
w dół w złączu do poszczególnych pinów.
Jest to bardzo ważne.

Następnie odciąć pozostałe części
przewodów tak, aby odległość pomiędzy
wkładką a powłoką kabla wynosiła około
10 do 13 mm.

Włożyć kabel i dopasowaną wkładkę do
złącza. Należy ponownie sprawdzić, czy
wkładka prowadząca jest prawidłowo
włożona do złącza (tzn. jej dolna ścięta
część musi być skierowana w dół 

 w kierunku poszczególnych pinów złącza).
Przewód uziemiający pozostaje luźny
wzdłuż kabla.
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Ważne jest, aby wsunąć kabel i wkładkę
do złącza tak daleko, jak to możliwe.
Wszystkie przewody powinny dotykać
powierzchni czołowej złącza od
wewnątrz.

W przypadku grubszych kabli konieczne
będzie spłaszczenie powłoki kabla 

 (np. kombinerkami) do szerokości co
najmniej 10 mm, tak aby powłoka kabla
mogła sięgać do wnętrza złącza na
wystarczającą długość.

Włożyć zmontowane złącze do szczypiec
HT-N3 i zacisnąć złącze szczypcami.

Metalowy korpus konektora musi być
następnie połączony z żyłą uziemiającą
kabla. Służy do tego metalowy widelec 

 z tyłu konektora, pod którym należy
umieścić żyłę uziemiającą przewodu
instalacyjnego.
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Następnie ponownie włóż konektor 
 do szczypiec HTN3, jak pokazano na

rysunku. Należy pamiętać, że złącze musi
być włożone do szczypiec w prawidłowym
kierunku (tzn. złącze brzuchem do góry,
ponownie patrz rysunek).

Po tej operacji należy sprawdzić, czy
przewód uziemiający jest wystarczająco
szczelny w stosunku do części
przewodzącej konektor Solarix. Jeśli
wszystko jest w porządku, można odciąć
pozostałą część żyły uziemiającej kabla.

Następnie nasuń osłonkę S45SP-GY-6A na
konketor. Jeżeli wszystkie powyższe kroki
zostały wykonane pomyślnie, instalacja
konektora Solarix KRJS45/6ASLD została
zakończona.
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JAK ZAINSTALOWAĆ KONEKTORY SOLARIX KRJS45/6ASLD
(wersja dla konwencjonalnych szczypiec zaciskowych)

Najlepiej jest zainstalować konektor
KRJS45/6ASLD za pomocą szczypiec
zaciskowych HT-N3, które zostały
zaprojektowane specjalnie do tego celu.
Dzięki temu uzyskasz najbardziej
wiarygodne wyniki.

Jeśli nie masz lub z jakiegoś powodu nie
chcesz kupować szczypiec HT-N3, jest 

 to możliwe do zaciskania złącza Solarix
KRJS45/6ASLD może być również
stosowany do zaciskania szczypce 

 (np. HT-2008AR).

Należy jednak usunąć z kombinerek część
zaznaczoną na zdjęciu, która w przypadku
konwencjonalnych konkeotrów służy do
nasunięcia plastikowego bezpiecznika
konkektora na powłokę kabla. Złącza
Solarix KRJS45/6ASLD nie posiadają tej
plastikowej blokady (dla kompatybilności
z grubszymi kablami). Jeśli ta część nie
zostanie usunięta przed montażem,
istnieje ryzyko deformacji konktora.

Ponadto, w przypadku stosowania zwykłych szczypiec, należy upewnić się, że styk pomiędzy
przewodem uziemiającym a widełkami przewodzącymi z tyłu konktora jest wystarczająco
ciasny, tak aby ekran złącza był prawidłowo połączony z ekranem kabla. Jest to bardzo
ważne. Do tego celu można użyć np. szczypiec kombinowanych.
 
Jeśli te warunki są spełnione, pozostałe czynności związane z montażem konktora Solarix
KRJS45/6ASLD za pomocą konwencjonalnych szczypiec zaciskowych są identyczne 

 z opisanymi w niniejszej instrukcji. Jednak nadal zalecamy stosowanie szczypiec HT-N3 
 w celu niezawodnego i bezproblemowego montażu konektorów KRJS45/6ASLD.
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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?
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