
ROLINE S/FTP (PiMF) kabel, Cat.8 (Klasse I), 
massieve draad, AWG22, LSOH, 100 m

Art.nr. 21.15.0005
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 21.15.0005
EAN (een stuk) 7630049611092

Categorie 8, de standaard voor de volgende generatie twisted pair-bekabeling, 
zorgt ervoor dat gegevens tot vier keer sneller kunnen worden verzonden via 
hetzelfde type bekabeling en ondersteunt korte afstanden (tot 30 meter) 
25GBASE-T en 40GBASE-T-toepassingen voor Switch naar server verbindingen 
(voornamelijk in top of rack of end of row topologieën).

• Twisted pair installatiekabel
• Kabels voor gestructureerde bekabeling in gebouwen
• Voor gebruik in 40 Gigabit Ethernet netwerken
• Vooral voor gebruik in datacenters
• Dubbel afgeschermde (PiMF) kabel
• Cat.8.1, geschikt voor 10 tot 40 GBit/s
• Impedantie: 100 ohm
• Kleur geel
• Structuur: 8 aders, koper, massieve draad
• Gepaarde afscherming in gelamineerde aluminiumfolie
• Algehele afscherming in vertind kopervlechtwerk

Categorie 8, de standaard voor de volgende generatie twisted pair bekabeling, 
zorgt ervoor dat gegevens tot vier keer sneller kunnen worden verzonden via 
hetzelfde type bekabeling en ondersteunt 25GBASE-T- en 40GBASE-T 
toepassingen voor korte afstanden. Onze Cat.8 kabels zijn niet alleen halogeenvrij 
en vlamvertragend (LSOH), maar ook GHMT gecertificeerd en dus getest op 



kwaliteit en prestatie.

For a structured cabling system we recommend to use the following components: 
21.15.0005 ROLINE S/FTP Cable Cat.8, Solid Wire, LSOH, 24 m; 21.15.1853 ROLINE S/FTP 
Patch Cord Cat.8, solid, LSOH, yellow, 3 m; 21.15.1863 ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.8, 
stranded, LSOH, yellow, 3 m; 26.11.0381 ROLINE C8 Shield RJ45 Keystone, toolless. The 
accredited German laboratory GHMT has tested and certified this product combination, in a 
2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2 GHz; certificate no. c7794a-23.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Twisted Pair Kabel

Produkt type Installatiekabel

Kleur geel

Lengte 100 m

Inhoud 100 m

Afschermings type SFTP

Overdracht kwaliteit Cat8.1 / Class I

Impedantie 100 Ohm

Aantal aders 8

Kabel type massief

Kleur (Kabel) geel

Buiten Ø Kabel 8,4mm

Kabel LSOH ja

Materiaal Buitenmantel 
Kabel

LSOH

Fire protection class Eca

Gewicht 7363.3 g


