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u Criação de cabos de instalação do sistema de
comprimento personalizado

O cabo de instalação do sistema é utilizado para criar
cabos de instalação do sistema de comprimento
personalizado.
O cabo de instalação do sistema pode ser utilizado
para criar cabos com um comprimento máximo de
100 m (328,084 pés) adicionando uma terminação aos
conectores do cabo de instalação (DCNM‑CBCON‑I)
com o kit de ferramentas para cabos do sistema.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Peças incluídas

Quantidad
e

Componentes

1 DCNM‑CB250 Cabo de instalação do sistema de 250 m/
820,21 pés do DCN multimedia

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões (diâm.) 6,35 mm

Material PVC

Cor Preto, RAL 9017

Raio de curvatura 40 mm

Como encomendar

Inst. do sistema DCN multimédia Cabo de 250 m
250 m/820 pés de cabo para criar cabos de instalação
do sistema de comprimento personalizado. Não
podem ser utilizados com DCNM‑CBCON‑N e só
podem ser utilizados com DCNM‑CBCON‑I e
DCNM‑CBTK.
N.º de encomenda DCNM-CB250



Acessórios de hardware

50 conectores de cabo de instalação do DCN multimedia
Conectores (azuis) para criar cabos de instalação do
sistema de comprimento personalizado. Não podem
ser utilizados com o DCNM‑CBxx e só podem ser
utilizados com o DCNM‑CB250 e o DCNM‑CBTK.
N.º de encomenda DCNM-CBCON-I

Kit de ferramentas para cabos do sistema DCN multimé-
dia
Kit de ferramentas para criar de cabos do sistema DCN
multimedia de comprimento personalizado. Duas
ferramentas para ligar os conectores de instalação/
rede do sistema (DCNM‑CBCON‑I/DCNM‑CBCON‑N) a
um cabo de instalação/rede do sistema
(DCNM‑CB250/DCNM‑CBxx) de comprimento
personalizado.
N.º de encomenda DCNM-CBTK
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