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u Δημιουργία καλωδίων εγκατάστασης συστήματος με
προσαρμοσμένο μήκος

Το καλώδιο εγκατάστασης συστήματος χρησιμοποιείται
για τη δημιουργία καλωδίων εγκατάστασης του
συστήματος με προσαρμοσμένο μήκος.
Το καλώδιο εγκατάστασης συστήματος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία καλωδίων με μέγιστο
μήκος 100 m (328,084 ft) και τερματίζεται με τους
συνδέσμους καλωδίου συστήματος (DCNM-CBCON-I)
με χρήση του κιτ εργαλείων καλωδίων του συστήματος
(DCNM-CBTK).

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξαρτήματα

1 DCNM-CB250, καλώδιο εγκατάστασης συστήματος DCN
multimedia 250 m / 820,21 ft

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (διάμ.) 6,35 mm

Υλικό PVC

Χρώμα Μαύρο Traffic RAL 9017

Ακτίνα κάμψης 40 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

Καλώδιο εγκατάστασης συστήματος DCN multimedia 250
m
Καλώδιο 250 m (820 ft) για δημιουργία καλωδίων
εγκατάστασης συστήματος με προσαρμοσμένο μήκος.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το DCNM-CBCON-N
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα DCNM-
CBCON-I και DCNM-CBTK.
Αρ. παραγγελίας DCNM-CB250



Αξεσουάρ υλικού

50 σύνδεσμοι καλωδίων εγκατάστασης DCN multimedia
Σύνδεσμοι (μπλε) για τη δημιουργία καλωδίων
εγκατάστασης συστήματος με προσαρμοσμένο μήκος.
Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το DCNM-CBxx
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τα DCNM-
CB250 και DCNM-CBTK.
Αρ. παραγγελίας DCNM-CBCON-I

Κιτ εργαλείων καλωδίου συστήματος DCN multimedia
Κιτ εργαλείων για δημιουργία καλωδίων του συστήματος
DCN multimedia με προσαρμοσμένα μήκη. Δύο
εργαλεία χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση
συνδέσμων καλωδίων εγκατάστασης/δικτύου του
συστήματος ( DCNM-CBCON-I / DCNM-CBCON-N) σε
ένα καλώδιο εγκατάστασης/δικτύου του συστήματος
(DCNM-CB250 / DCNM-CBxx) με προσαρμοσμένο
μήκος.
Αρ. παραγγελίας DCNM-CBTK
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