Informacje dla Użytkowników
dot. doboru
mediaportów AH – Meyer
A. Dobór obudów (chassis).
Kolejność kroków:
- wybór rodzaju (nabiurkowy lub wpuszczany w blat) oraz typu i kolorystyki mediaportu
- zliczenie ilości i rodzajów potrzebnych modułów
- wybór długości wybranego media portu, w zależności od ilości modułów;
do dyspozycji są obudowy (chassis) o długości: od 2 do 10 modułów;
zalecana przez Producenta jest obudowa 6 –modułowa.

B. Dobór modułów do mediaportów.
Zalecana jest nast. kolejność montażu modułów (od lewej do prawej):
- zasilanie 230V (gniazda 230V, wyłączniki, bezpieczniki)
- gniazda RJ45 (z patch kablami o wybranej długości);
podstawowe długości patch kabli: 1 ; 2 ; 3,5; 4,5; 6,3 ; 7,3 ; 9,3 i 10 metrów
- gniazda GG45; podstawowa długość kabla: 2,4 metra
-gniazda VGA (inne gniazda audio – video ) z odpowiednimi kablami;
podstawowe długości kabli VGA to: 0,5; 3 i 6 metrów
- gniazda HDMI / DVI wraz z kablami;
podstawowe długości kabli to: 3 i 6 metrów
- gniazda USB z kablami:
podstawowe długości kabli: 0,3 lub 3 metry
Na końcu musimy dobrać odpowiedni kabel zasilający 230V:
-kable zasilające NAK ; długości kabli : 1 do 9 metrów ( co 1 metr)
Można zamówić kabel zasilający podłączony na stałe do mediaportu!
W kątową wtyczką lub luźnymi przewodami na końcu.

Inne uwagi:
1. gniazda słaboprądowe dostarczane są standardowo z odpowiednimi kablami,
2. na życzenie dostępna każda długość dowolnego kabla (trzeba podać to w zamówieniu),
3. istnieje możliwość zamówienia modułów w wersji - gender changer
czyli „gniazdo – gniazdo” (patrz poniżej);

należy upewnić się jednak, czy zapewniony będzie dostęp do podłączenia
kabli do gniazd.
Wersja ta wymaga zawsze ściągnięcia oferty indywidualnej od Producenta.
4. istnieje możliwość zmiany wyposażenia media portu
na własną odpowiedzialność
(długość obudowy pozostaje niezmienna, a zmieniamy moduły - ustaje wtedy
odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji lub rękojmi).

C. Wycięcia w blacie pod mediaporty wpuszczane.
W ofertach indywidualnych podane są zawsze otwory (wycięcia) pod nast. mediaporty:

Turn / Turn Comfort, Axial / Axial Comfort, Line, Wave, EB, MEB, Point i Combi.
Dodatkowo otwory te można znaleźć na naszej stronie: www.electraplan.pl,
w zakładce „Oferta” – AH – Meyer, w rozdziale: Mediaporty wpuszczane.
Ponadto można szukać tych wymiarów na stronie Producenta (www.ah-meyer.de)
w zakładce: Services lub Produkte.
Wybierając w zakładce „Produkte” odpowiedni typ mediaportu wpuszczanego,
z prawej strony klikamy na „Masse”.

D. Gniazda RJ 45/ GG45.
W mediaportach dostępne są nast. gniazda sieciowe:
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

5
6
5
6

nieekranowane
nieekranowane
ekranowane
ekranowane

Gniazda GG45 są oferowane wyłącznie w wyk. Cat. 7 - ekranowane.

E. Poniżej przykłady kabli stanowiących wyposażenie modułów
w mediaportach AH – Meyer.

Dobrej jakości kable są na stałe podłączone do gniazda danego modułu (np. VGA), zaś z drugiej
strony zakończone są odpowiednią wtyczką (kable są sprawdzone u Producenta).
Widać to na poniższych zdjęciach.

Kable zasilające NAK.
Zasilanie mediaportu 230V (w obudowie - gniazdo płaskie Wieland typ GST 18/3).

