Network

Excelência em Tecnologia
e Conectividade

Cabo de Conexão

Caixa de Cabo UTP

CaT5e

CCA

Tem em todos seus condutores a
fabricação com 100% de cobre, não
sendo utilizado alumínio na sua
composição. Essa é sua maior qualidade
e diferencial entre seus concorrentes.
Com essa característica ele atinge uma
excelência em transporte de dados, voz, vídeo e etc.

Para interconexão, sendo composto de
alumínio cobreado tendo em sua
formação 30% de cobre.

Disponível nas versões: 2 pares e 4 pares
Caixa 305m

Caixa 305m

Rolo de 1000 metros

Disponível nas versões: 2 pares e 4 pares

Switch

Vlan POE

Com PoE Passivo ou A�vo
Aplicável a pequenas e médias
Modelo 2F-N1008V
redes com Painel de LED com luz
dinâmica informando situação de colisão. Portas independentes e
autonegociáveis Full Duplex, totalmente Plug and Play.
8 Portas RJ45 10/100M auto-negociáveis. Suporte a IEEE 802.3x e
a MAC self-learning. LED dinâmico nos indicadores.

Modelo 2F-N1008N

Switch

Placa de Rede

PCIe Gigabit
Padrão PCI-e (PCI Express) de fácil instalação
compatível com Win 8/7/Vista/XP/ 2003/2000
MacOS - Linux. Modelo 2F-N1000

8 Portas 10/100
Portas 10/100Mbps
auto negociáveis. LED indicador
de a�vidade de Link. Suporta função
MDI/MDIX. Cada porta pode ser entrada e
saida de link. Plug and play. Suporta cabo direto ou
crossover. Padrão IEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab
Taxa de dados: Half Duplex 10Mbps e 100 Mbps
Full Duplex 20Mbps e 200Mbps. Protocolo: CSMA/CD.

Placa de Rede

PCI 10/100
LED indicador de status para monitoramento
das atividades. Compilação com IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
Ethernet e Fast Ethernet (padrão), suporte a Bus Universal 3.3V. e conexão
10/100Mbps em Half e Full Duplex. Fácil instalação compatível com
Win 8/7/Vista/XP/2003/2000 - MacOS - Linux.

Patch Panel

Patch Cord

Modelo UTP 24 portas nas
versões: CaT6 ou CaT5e

Cada cabo é testado e está em conformidade com os requisitos da Categoria correspondente Cat5/Cat6.
A qualidade dos componentes está no alto padrão de manipulação, técnicas de montagem e embalagens
adequadas para garan�r sempre o melhor desempenho. U�lizados para conectar ou fazer manobras entre
dois disposi�vos de rede dentro do Rack, interligação entre uma máquina até seu ponto de rede ou switch
e também para aplicações de transmissão de dados em alta velocidade.
Este produto está em conformidade com RoHS: uma medida restri�va ao uso de metais pesados na
fabricação dos produtos e relacionadas à preservação do meio-ambiente.
Versões disponíveis:

Cat5e: 1m, 2m, 5m nas cores Azul, Vermelho e Amarelo
Cat6: 1m, 2m, 5m, nas cores Azul, Vermelho e Amarelo

Multitestador
de Cabos
Multi-Testador eletrônico de cabeamento
de Redes com design compacto e de fácil
utilização. Multi-Modular para cabos RJ-45
e RJ-11 (8p8c / 6p6c / 4p4c) e Coaxiais BNC.
Possui conectores BNC e RJ-45, que permite
trabalhar em multi plataformas de Rede.

Decapador de Cabos
Corta e descasca cabos com extrema facilidade
e agilidade. Ideal para cabos tipo par
trançado, coaxial, STP/UTP e de audio.
De tamanho compacto possui lâminas
resistentes e afiadas, que oferece
acabamento profissional. Ferramenta
indispensável para profissionais.

Conectores RJ45
Macho RJ-45, RJ-45 Gold e RJ-45 Blindado,
ultrapassam os requerimentos EIA/TIA -568
de performance, garantindo o melhor
desempenho em redes. Os conectores
Gold e Blindado possuem tripla camada
de 50 mícrons, sobre 100 mícrons de prata
sobre base de bronze fosfórico,
que não oxida caso molhe,
e assim proporcionando maior
durabilidade ao conector.

Testador de Cabos
Testador eletrônico de alta performance para
cabeamento de redes de computador.
Design compacto e de fácil utilização,
verifica se os cabos estão conectados
corretamente e também a sua
polarização. Possui um LED por cabo, que
permite ao técnico rápida visualização dos
cabos danificados ou partidos.
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Alicates de
Crimpar

Emenda

Fêmea RJ-45 garan�a de
emenda com qualidade e
acabamento proﬁssional.

Alicate de Crimpar emborrachado
e anatômico. Disponível nas versões
CROMADO, AZUL c/ PRETO e AZUL. 8P/6P.
Catraca
RJ45/RJ11

Tradicional RJ45

Precisa de uma ajuda?

Fale com nossa equipe, temos suporte
especializado para o melhor atendimento.
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/2flexnetwork

www.2flex.com.br

Acesse nosso site e conheça
nossos produtos Wireless e Fibra Óptica.
Temos o produto ideal para o seu negócio!

3527-0052
(21) 96964-6020

(21)

Segunda a Sexta das 9h às 18h

Fale com nossos Consultores
e começe hoje uma parceria de sucesso!

