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u Design elegante e moderno (Prémio de design IF)

u 50 mm ou 100 mm de largura

O painel de isolamento é utilizado para fechar uma
ranhura de uma unidade para montagem embutida que
não esteja a ser utilizada. É possível remover o painel
se uma expansão futura necessitar de utilizar o espaço
disponível. Encontram-se disponíveis painéis com duas
larguras: 100 mm (DCN‑FBP) e 50 mm (DCN‑FBPS).

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Instalação Encaixe justo num painel metálico com
2 mm de espessura ou, em qualquer
superfície, utilizando acessórios de
instalação DCN‑FCOUP e capas
terminais DCN‑FEC

Dimensões (A x L)  

   DCN-FBP(‑D) 40 x 100 mm (1,57 x 3,94 pol.)

   DCN-FBPS(‑D) 40 x 50 mm (1,57 x 1,97 pol.)

Peso  

   DCN‑FBP(‑D) 17 g (0,04 lb)

   DCN‑FBPS(‑D) 9 g (0,02 lb)

Cor  

   DCN‑FBP, DCN‑FBPS Prateado (RAL 9022)

   DCN‑FBP‑D    DCN‑FBPS‑D  
Escuro (cinzento grafite)

Como encomendar

DCN‑FBP Painel de isolamento de embutir comprido
(10 unid.)
Painel de isolamento largo DCNNG, com 100 mm de
largura, de montagem embutida, prateado (conjunto
de 10 unidades).
N.º de encomenda DCN-FBP

DCN‑FBP‑D Painel de isolamento de embutir comprido,
escuro (10 unid.)
Painel de isolamento largo DCNNG, com 100 mm de
largura, de montagem embutida, escuro (conjunto de
10 unidades).
N.º de encomenda DCN-FBP-D

DCN‑FBPS Painel de isolamento de embutir curto
(10 unid.)
Painel de isolamento estreito DCNNG, com 50 mm de
largura, de montagem embutida, prateado (conjunto
de 10 unidades).
N.º de encomenda DCN-FBPS



DCN‑FBPS‑D Painel de isolamento de embutir curto, es-
curo (10 unid.)
Painel de isolamento estreito DCNNG, com 50 mm de
largura, de montagem embutida, escuro (conjunto de
10 unidades).
N.º de encomenda DCN-FBPS-D
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