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Cáp mạng có chiều dài khác nhau với đầu nối ở cả hai
đầu. Phần mở rộng của số kiểu cho biết độ dài của cáp.
LBB 4416/00 không có đầu nối. Đầu nối (LBB 4417/00)
cho thiết bị được tách riêng.

Chức năng

LBB 4416 /01 /02 /05 /10 /20 /50
Đây là cáp đặc biệt có hai sợi cáp quang bằng nhựa dẻo
để truyền dữ liệu và hai lõi đồng để cấp nguồn.

 
Tất cả các cáp đều có đầu nối mạng lắp sẵn. Chúng nối
bộ điều khiển mạng với bộ khuếch đại điện áp, các thiết
bị mở rộng âm thanh, bàn gọi, v.v.

LBB 4416/00
Đây là cáp đặc biệt có hai sợi cáp quang bằng nhựa dẻo
để truyền dữ liệu và hai lõi đồng để cấp nguồn.

 
Cáp dài 100 mét và không có đầu nối mạng. Đầu nối
LBB 4417/00 được lắp sau khi đã cắt cáp đến chiều dài
cần thiết. Chúng nối bộ điều khiển mạng với bộ khuếch
đại điện áp, các thiết bị mở rộng âm thanh, bàn gọi, v.v.

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn tuân thủ IEC 60065 / EN 60065

Miễn nhiễm tuân thủ EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121‑4

Bức xạ tuân thủ EN 55103-1 / FCC-47 part 15B

Khẩn cấp tuân thủ EN 60849 / EN 54‑16 /
ISO 7240‑16

Đường biển tuân thủ IEC 60945

Chất cháy chậm theo IEC 60332-1
60giây

Mức halogen theo IEC 60754-2
pH >4,3, tính dẫn <10 uS/mm

Mức khói theo IEC 61034-2
phát sáng >60%

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

GL

Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

Cáp có các độ dài sau

LBB4416/00 100 m (không có đầu nối)

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

Thông Số Kỹ Thuật

Điện

Dây Đồng, xoắn 1 mm2

Điện trở <0,018 ohm/m

Cáp

Quang PMMA, 1 mm

Độ mở số 0,5

Giảm âm <0,17 dB/m tại 650 nm

Hao tổn do uốn <0,5 dB (r=20 mm, 90°) JIS C6861

Đặc tính cơ học

Kích thước (đươǹg ki ́nh) 7 mm (0,28 in)

Màu Đen

Lực kéo 150 N (tối đa)

Môi trường

Nhiệt đô ̣ hoạt đô ̣ng Từ -40 °C đến +65 °C (-40 °F đến
149 °F)

Độ ẩm 15% đến 90%

Áp suất không khí 600 đến 1100 hPa

Thông tin Đặt hàng

Cáp mạng LBB 4416/00 100m
Cáp hỗn hợp mạng Praesideo, 100 m không có đầu nối
dành cho các cáp có chiều dài tùy chỉnh, được sử dụng
với đầu nối mạng LBB4417/00.
Số đặt hàng LBB4416/00

Bộ Đầu nối Mạng LBB 4417/00 (20 chiếc)
Các đầu nối mạng Praesideo, được sử dụng với cáp
mạng LBB4416/00 cho 10 cáp có chiều dài tùy chỉnh
(bộ 20 chiếc).
Số đặt hàng LBB4417/00

Bộ Công cụ Đầu nối Cáp LBB 4418/00
Hộp chứa với các công cụ đặc biệt dành cho việc sản
xuất các cáp mạng có chiều dài tùy chỉnh.
Số đặt hàng LBB4418/00

Lắp ráp Cáp Mạng LBB 4416/01 0,5m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 0,5 m với các
đầu nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/01

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/02 2m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 2 m với các đầu
nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/02

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/05 5m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 5 m với các đầu
nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/05

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/10 10m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 10 m với các
đầu nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/10

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/20 20m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 20 m với các
đầu nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/20

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/50 50m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 50 m với các
đầu nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/50

Phụ kiện

Đầu ghép nối Cáp LBB 4419/00 (10 chiếc)
Đầu ghép nối cáp, mỗi đầu ghép nối được sử dụng để kết
nối 2 cáp mạng Praesideo trong chuỗi để tăng chiều dài
lên tối đa là 30 m (bộ 10 chiếc).
Số đặt hàng LBB4419/00
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