INCLUI

PÁGINAS

DE CATÁLOGO

ESPECIALISTA GLOBAL EM INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
E DIGITAIS DOS EDIFÍCIOS
4 LINKÉO

Pediu-nos um: “sistema
de cablagem mais fácil e rápido
de instalar”.
LINKEO C responde às suas expectativas.
Apresentamos o LINKEO C, novo sistema de cablagem estruturada dedicado ao ambiente LAN de pequenas e
grandes empresas. Único e inovador, o LINKEO C foi projetado para fornecer aos integradores uma solução
completa e confortável, de rápida instalação e manutenção, e com garantia de desempenho de 25 anos.
Descubra como as soluções LINKEO C facilitam as suas instalações, economizam o seu tempo e aumentam
a sua produtividade.

DESIGN ÚNICO
Escolha um conector
de design exclusivo
sem precedentes:
não necessita de
ferramentas e fácil de
usar, sem esforço, tire
proveito da assinatura
Legrand.
"Posso desconectar e conectar
novamente com facilidade e sem
problemas."
Técnico de rede
de telecomunicações

CONEXÃO E DESCONEXÃO
RÁPIDA
Cada conector RJ45
LINKEO C pode ser
conectado de forma
muito rápida.
E tudo o resto é tão fácil.

"Economizo dezenas de segundos
por conexão, que se transformam
em horas no final da semana."
Técnico de rede
de telecomunicações

DESEMPENHO

Para saber mais assista aos tutoriais:
ligaçao dos conectores e apresentação da oferta

Escolha a partir de uma
gama completa, de cat. 6
e cat. 6A, disponível em
versões blindadas e não
blindadas.

"Compartilhamos gigabytes de dados
todos os dias sem nenhuma falha."
Técnico de animação 3D
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Um super conector
O novo sistema LINKEO C traz ao mercado um conector keystone
sem ferramentas que permite uma conexão rápida
nas categorias 6 e 6A. Simples e rápido, o bloqueio com
um simples toque garante maior desempenho para transmissão
de dados. Com design ecológico e minimalista, a sua embalagem
reduz o desperdício: cartão 100% reciclado, chega de plástico.

Projetado para acelerar
o seu trabalho
O design inovador do conector keystone LINKEO C atende às expectativas dos profissionais quanto à simplicidade e facilidade de
instalação. O seu design ergonômico permite uma conexão rápida e sem ferramentas. Maior conforto para redução do esforço.
É fácil conectar, desconectar e reconectar sem danificar o produto.

ABA DE BLOQUEIO: A cor da aba de bloqueio
indica a categoria do conector - 6 ou 6A.

Empurre a parte superior do
conector para baixo e feche
a aba de bloqueio para uma
maior segurança.

O seu tamanho otimizado e a sua forma ergonómica permite
faze menor pressão para bloquear.
Um pouco de esforço economizado em cada conexão.

O design do conector elimina
qualquer risco de abertura
acidental. A sua aba de
bloqueio mecânico protege
a conexao e transmissão
de dados. Simplesmente
O conector pode ser separado para facilitar o processo da conexão
dos condutores do cabo.
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desconecte e reconecte.

Rápida desconexão
e reconexão
O conector keystone LINKEO C é projetado para que todas as etapas
do processo de instalação e manutenção sejam rápidas e fáceis. Cada
conector pode ser fconectado em cerca de 1 minuto. E desconectado
e reconectado, sem ferramentas ou qualquer dano, em questão de
segundos. Os conectores ficam prontos para utilização, repetidamente.

" Ouvindo as vossas prioridades em campo,
entendemos as suas necessidade de otimizar
o tempo de instalação." Gestor de design da Legrand,
de Saint-Marcellin em França

Desde 6 a 6A, o desempenho certo
para a necessidade de qualquer cliente
Desde painéis terminais a tomadas terminais, cabos e cordões,
LINKEO C oferece uma gama completa de equipamentos para
a criação de infraestruturas digitais de alto desempenho.
No coração do sistema está o conector RJ 45, disponível em todas as
categorias, de 6 a 6A, nas versões com e sem blindagem. O código de
cores ajuda a identificar rapidamente as categorias.
Cat. 6A STP/UTP

10 Gbits/s

Aba de bloqueio cinza
antracite

Cat. 6 STP/UTP/FTP

1 Gbit/s

Aba de bloqueio cinza claro

Reduza o desperdício,
economize tempo
A Legrand está comprometida há muito tempo com a preservação do
meio ambiente. Para intensificar os seus esforços na redução da sua
pegada de carbono, o grupo está a utilizar embalagens de cartão
100% reciclado e está a eliminar gradualmente as embalagens
plásticas dos seus produtos.
É por isso que todos os produtos LINKEO C são fornecidos em
embalagens de cartão 100% reciclado, sem filme plástico e prontos
para utilizar. Isso significa que não perde tempo a desembalar
Para saber mais sobre esse ponto, assista
ao tutorial: Apresentação da embalagem

o equipamento e reduz o desperdício no local.
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Um sistema super eficiente
e confortável
Os nossos designers tiveram especial atenção à ergonomia da nova gama LINKEO C.
Concentraram-se em minimizar qualquer desconforto ou inconveniente associado
ao manuseamento repetitivo de conectores e painéis. E simplificaram a execução
das operações de instalação e manutenção. É hora de adotar um novo design
ergonómico que melhora o conforto e o seu desempenho no trabalho.

Painéis com pré-posicionamento
para uma rápida visão
Os designers do LINKEO C ouviram as suas necessidades e criaram um sistema que atende às suas necessidades no local.
Otimizaram as etapas de forma simples e eficiente.
Por exemplo, pode pré-posicionar qualquer painel LINKEO C nos montantes para obter uma visão geral da instalação.
Vê uma maneira de simplificar a instalação? Faça isso de forma rápida e fácil. Não há necessidade de desparafusar
os painéis ou desconectar cabos. Estas pequenas coisas economizam tempo.

25 LINKEO

Para saber mais assista o tutorial:
Apresentação do painel de interligação

Posicione os painéis
sem os fixar
Projetado para acelerar o seu trabalho, o painel de interligação
LINKEO C facilita a instalação e manutenção. Basta posicioná-lo
nos montantes do bastidor sem aparafusar. Ele mantém-se
no lugar.
Agora pode realizar facilmente todas as suas operações.
Aparafuse cada painel no lugar depois de tudo estar conectado
corretamente.

Fácil gestão de cabos
O painel de interligação LINKEO C vem com um sistema
de gestão traseira dos cabos que permite uma instalação
simples e organizada.
Na parte de trás do painel, por exemplo, os vários guias cabos
mantêm os cabos organizados e encaminhados corretamente pelo
bastidor. Uma solução prática que facilita as rotinas de manutenção
e limita as desconexões inadvertidas.

Garantindo a conectividade
ponta a ponta
Adaptador de tomada terminal para conector Keystone; branco,
2 módulos, com área de marcação para fácil identificação
dos conectores.
Pode instalá-lo diretamente nas calhas e colunas de encaixe direto,
nos bloco de secretária, caixas de chão, seja embutidas
ou salientes.

WARRANTY

Instale para uma longa duração

Confiante na qualidade de nossas soluções, a Legrand garante o desempenho durante 25 anos dos nossos sistemas
de cablagem em cobre e fibra.
Sujeito a certas condições, a “GARANTIA DE DESEMPENHO DE 25 ANOS” garante o funcionamento correto
das SOLUÇÕES DE CABLAGEM ESTRUTURADA LEGRAND por um período de vinte e cinco anos.
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LINKEO C - soluções de cablagem estruturada
painéis de interligação, keystone, caixa de montagem à superfície e tomadas terminais

6 328 50

6 329 05

6 327 95

Emb.

1

6 327 79

Ref.

6 329 01

Painel de interligação para equipar

6 328 50 Painel de interligação vazio para 24 conectores
keystone cat. 6 A , cat. 6 com suporte de cabo em
metal
Para ser equipado com conectores keystone RJ 45

Conectores Keystone

24
24

6 329 05
6 329 06

24
24
24

6 329 07
6 329 08
6 329 09

6 329 08

Conjunto de 24 conectores RJ 45
Conector Keystone RJ 45 sem ferramentas
Permite instalar condutores monofilar ou multifilar
AWG 23 a AWG 26
Contatos marcados com código de duas cores para
esquemas de ligação T 568 A e T 568 B
Em conformidade com os padrões
ISO / IEC 11801
ANSI / TIA 568
EN 50173
Conectores Cat. 6A RJ 45
STP
UTP
Conectores Cat. 6 RJ 45
STP
FTP
UTP

Emb.

14

Ref.

Placas frontais Keystone

Placas frontais RJ 45 Linkeo
6 327 94 1 porta

14

6 327 95 2 portas

14

6 329 00 4 portas

14

Placas frontais angulares RJ 45 Linkeo
6 327 96 1 porta

14

6 327 97 2 portas

1

6 327 79 1 ou 2 portas
Para conectores keystone
Fornece solução para integração de keystone em
instalações de montagem à superfície

Caixa de montagem à superfície

Adaptadores de tomada + conectores RJ 45
10

Conjunto de 10 tomadas (45 x 45 mm 2 módulos,
1 porta) e 10 conectores RJ 45
6 329 01 Com RJ 45 cat. 6 A STP

10

6 329 02 Com RJ 45 cat. 6 FTP

10

6 329 03 Com RJ 45 cat. 6 UTP

Painel de interligação de telefone 50 portas
110 connect

1
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Alta densidade: suporta 50 portas ocupando 1 U de
espaço na rack
Compatível com 22-26 AWG
0 335 79 Painel 19 " - 1 U

LINKEO C - LCS3 cabos

LCS3

cordões

cabos

0 327 54

6 328 87

Emb.

Ref.

Cordões
RJ 45 - RJ 45
PVC

1
1
1
1

PVC

6 328 78
6 328 79
6 328 80
6 328 81

U / UTP cat. 6A não blindado impedância 100Ω
Amarelo
Comprimento 1 m
Comprimento 2 m
Comprimento 3 m
Comprimento 5 m

Emb.

Ref.

3051
5001
5001
5001
5001

0 327 54
0 328 61
0 327 56
0 328 28
0 328 84

Cabos
LSHO
U/UTP cat. 6 -Cca
U/UTP cat. 6 -Cca
F/UTP cat. 6 -Dca
U/UTP cat. 6A -Cca
F/UTP cat. 6A -Cca

F / UTP cat. 6A blindado impedância 100Ω
Amarelo
1
1
1
1

6 328 86
6 328 87
6 328 88
6 328 89

Comprimento 1 m
Comprimento 2 m
Comprimento 3 m
Comprimento 5 m
U/UTP cat. 6 sem blindado impedância 100Ω
Azul claro

1
1
1
1
1

6 328 64
6 328 65
6 328 66
6 328 67
6 328 68

Comprimento 1 m
Comprimento 1,5 m
Comprimento 2 m
Comprimento 3 m
Comprimento 5 m
F/UTP cat. 6 blindado impedância 100Ω
Azul claro

1
1
1
1

6 328 74
6 328 75
6 328 76
6 328 77

Comprimento 1 m
Comprimento 2 m
Comprimento 3 m
Comprimento 5 m
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Notas
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Encomenda
Quant.

Referência

Designação
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SIGA-NOS
TAMBÉM EM:
www.legrand.pt
contacto@legrand.pt

https://www.instagram.com/legrandportugal/
https://www.linkedin.com/company/legrandportugal/
https://www.youtube.com/user/MarketingLegrandPT

LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.
Estrada Nacional 249-4, Km 4
2789-524 São Domingos de Rana
Portugal
Tel.: + 351 214 548 800
Fax: + 351 214 548 886
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