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Os cabos de rede são fornecidos em diferentes
comprimentos, com conectores em ambas as
extremidades. A extensão da referência comercial
indica o comprimento do cabo. O LBB 4416/00 é
fornecido sem conectores. Os conectores
(LBB 4417/00) estão disponíveis em separado.

Funções

LBB 4416 /01 /02 /05 /10 /20 /50
Estes cabos especiais são compostos por duas fibras
em plástico para a comunicação de dados e dois fios
de cobre para a alimentação.

 
Todos os cabos são fornecidos com conectores de
rede montados. Ligam o controlador de rede aos
amplificadores de potência, aos expansores de áudio,
às consolas de chamada, etc.

LBB 4416/00
Estes cabos especiais são compostos por duas fibras
em plástico para a comunicação de dados e dois fios
de cobre para a alimentação.

 
O cabo tem um comprimento de 100 metros, mas não
está provido de conectores de rede. Os conectores
LBB 4417/00 apenas devem ser colocados depois de o
cabo ter sido cortado ao comprimento correcto. Liga o

controlador de rede aos amplificadores de potência,
aos expansores de áudio, às consolas de chamada,
etc.

Certificados e Aprovações

Segurança em conf. com a norma CEI 60065/EN
60065

Imunidade em conf. com a norma EN 55103‑2/
EN 50130‑4/EN 50121‑4

Emissões em conf. com a norma EN 55103-1/
FCC-47 parte 15B

Emergência em conf. com a norma EN 60849/
EN 54‑16/ISO 7240‑16

Marítima em conf. com a norma CEI 60945

Retardante ao fogo em conf. com a norma CEI 60332-1
60s

Níveis de halogéneo em conf. com a norma CEI 60754-2
pH >4,3, condutividade <10 uS/mm

Níveis de fumo em conf. com a norma CEI 61034-2
transmissão de luz >60%



Região Certificação

Europa CE

GL

Planeamento

Os cabos têm os seguintes comprimentos

LBB4416/00 100 m (sem conectores)

LBB4416/01 0,5 m

LBB4416/02 2 m

LBB4416/05 5 m

LBB4416/10 10 m

LBB4416/20 20 m

LBB4416/50 50 m

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Cabo de cobre, multifilar de 1 mm2 .

Resistência <0,018 ohm/m

Óptico

Fibra PMMA, 1 mm

Abertura numérica 0.5

Atenuação <0,17 dB/m @ 650 nm

Perdas por flexão <0,5 dB (r=20 mm, 90°) JIS C6861

Especificações mecânicas

Dimensões (diâmetro) 7 mm (0,28 pol.)

Cor Preto

Força de tracção 150 N (máx.)

Aspectos ambientais

Temperatura de
funcionamento

-40 °C a +65 °C (-40 °F a 149 °F)

Humidade 15% a 90%

Pressão do ar 600 a 1100 hPa

Como encomendar

LBB 4416/00 Cabo de rede de 100 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 100 m sem
conectores para comprimentos personalizados, para
utilizar com os conectores de rede LBB4417/00.
N.º de encomenda LBB4416/00

LBB 4417/00 Conjunto de conectores de rede (20 unid.)
Conectores de rede Praesideo, para utilizar com o
cabo de rede LBB4416/00 para 10 cabos de
comprimento personalizado (conjunto de
20 unidades).
N.º de encomenda LBB4417/00

LBB 4418/00 Kit de ferramentas para conectores de ca-
bo
Caixa com ferramentas especiais para a criação de
cabos de rede de comprimento personalizado.
N.º de encomenda LBB4418/00

LBB 4416/01 Conjunto de cabo de rede de 0,5 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 0,5 m de
comprimento com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/01

LBB 4416/02 Conjunto de cabo de rede de 2 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 2 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/02

LBB 4416/05 Conjunto de cabo de rede de 5 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 5 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/05

LBB 4416/10 Conjunto de cabo de rede de 10 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 10 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/10

LBB 4416/20 Conjunto de cabo de rede de 20 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 20 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/20

LBB 4416/50 Conjunto de cabo de rede de 50 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 50 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/50

Acessórios de hardware

LBB 4419/00 Acopladores de cabo (10 unid.)
Acopladores de cabo; cada acoplador é utilizado para
ligar 2 cabos de rede Praesideo em série para
aumentar o comprimento para um máximo de 30 m
(conjunto de 10 unidades).
N.º de encomenda LBB4419/00

 

2 | LBB 4416/xx Cabos de rede



3 | LBB 4416/xx Cabos de rede

Representado por:

Portugal: America Latina:    
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com

   

© Bosch Security Systems 2015 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
1875913995 | pt, V5, 01. Jul 2015


