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As unidades para derivações ("Tap-Off") criam ramais
à prova de curto-circuito no cabo DCN principal. Cada
saída da unidade permite ligar até cinco painéis
selectores de canais ou uma unidade de contribuição
de mesa, como p. ex. uma unidade de discussão, uma
unidade Concentus ou uma unidade de intérprete.
Uma unidade para derivações possui dois pontos de
ramificação ("Tap-Off"). A unidade para derivações é
fornecida completa com braçadeiras para cabo e inclui
orifícios de montagem para fixação.

Funções

Interligações
• Cabo com 2 m (78,7 pol.) terminado por um conector

circular blindado com seis pólos
• Tomada circular com seis pólos para as ligações

"loop-through"
• 2 conectores circulares com seis pólos para fazer

derivações no cabo principal e regeneração de
impulsos

• Pontos de ramificação à prova de curto-circuito no
cabo do sistema

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Potência máxima nos ramais 4,5 W cada

Especificações mecânicas

Montagem Para chão, caminho de cabos ou
parede

Dimensões (A x L x P) 35 x 49 x 140 mm
(1,4 x 1,9 x 5,5 pol.)

Peso 0,3 kg (0,66 lb)

Cor Antracite (PH 10736)



Como encomendar

LBB 4115/00 Unidade para derivações de cabo DCN
Unidade para derivações de cabo DCN Next
Generation, cabo de 2 m (6,6 pés), antracite.
N.º de encomenda LBB4115/00
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