Productinformatie

TRAS-2000kit
Klasse A hoogfrequent dichtheid
Specificaties volgens CENELEC
Modem Safe® spanningspiek beveiliging
Hoogwaardige metalen behuizing
Kabelinvoer geschikt voor meerdere typen coax
Kabel Keur goedgekeurd
Inclusief kunststof adapterring voor lastige inbouw situaties
Kabel Keur - 3 jaar garantie

Omschrijving
De TRAS-2000KK is een hoogwaardige radio / tv aansluitdoos die
voldoet aan de hoogst geldende eisen voor het moderne CATV
netwerk.
De zeer goede hoogfrequent eigenschappen van deze aansluitdoos
garanderen een storingsvrij en duurzaam aansluitpunt voor radio, tv
(analoog en digitaal) en eventuele interactieve diensten zoals internet
en Video On Demand.
De interne enkel galvanische scheiding bevat tevens het door
Technetix gepatenteerde Modem Safe® circuit, waardmee wordt
voorkomen dat hoge spanningspieken van het CATV netwerk
(bliksemontladingen) de binnenhuis installatie kunnen binnentreden en
schade veroorzaken aan aangesloten apparatuur.

2000KK verschaft een eenvoudige, maar mechanische sterke
verbinding tussen de coaxkabel en aansluitdoos.
Bij de TRAS-2000KK wordt een overzichtelijke installatievoorschrift
geleverd, waarin de aansnijvoorschriften staan vermeld voor de
coaxkabel. Nadat de buitenmantel en het kunststof omhulsel
(diëlektricum) volgen het voorschrift zijn verwijderd, kan de coaxkabel
onder de gaffel op zijn plaats worden geschoven. De koperen
binnengeleider van de caoxkabel schuift in het daarvoor bestemde
veercontact in de metalen behuizing. De veer geeft genoeg klemming
voor een goed elektrisch contact. Daarna kunnen de schroeven
van de gaffel worden aangeschroefd, wat niet alleen een goed
elektrisch contact tussen de buitengeleider en de TRAS-2000KK
tot stand brengt, maar ook een sterk mechanisch contact, zodat
de coaxkabel gefixeerd is in de klemconstructie. Hierdoor is de
aansluitdoos geschikt voor diverse typen coaxkabel, waaronder de
z.g. “geschuimde” kabel.

De binnenkomende coaxkabel, kan direct op de TRAS-2000KK
worden aangesloten. Hiervoor hoeft geen connector op de coaxkabel
te worden gemonteerd. Het z.g. gaffelmechanisme op de TRAS-
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Opmerkingen:
1. Voor kabeldiameter 4,5 tot 8,5 mm
2. Volgens IEC 169-24

Typical
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Radio / tv aansluitdoos met montage materiaal 				
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