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DCNM-CB250-CPR Systeeminstallatiekabel, 250m
DICENTIS

u Het maken van netwerkkabels met aangepaste
lengte

u Halogeenvrij en met lage rookproductie (low
smoke zero halogen) om te voldoen aan
veiligheids- en milieunormen

u Voldoet aan EN 50575:2014 + A1:2016,
brandreactie: B2ca-S1a,d0,a1

De systeeminstallatiekabel wordt gebruikt voor het op
maat maken van systeeminstallatiekabels.
De systeeminstallatiekabel kan worden gebruikt om
kabels te vervaardigen met een maximale lengte van
100 m waarop connectoren voor kabels met vaste
kern (DCNM-CBCON) worden bevestigd met behulp
van de systeemkabeltoolkit (DCNM-CBTK). De kabels
hebben een vaste kern voor betere prestaties bij
kabellengten van meer dan 5 meter.
Deze kabel is niet bedoeld voor toepassingen waarbij
de kabel vaak wordt aangesloten en losgekoppeld.
Gebruik de DCNM-CBxx-I-kabel voor deze
toepassingen.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 DCNM-CB250-CPR Systeeminstallatiekabel 250 m

Technische specificaties

Draaddiameter (mm) 6.50 mm +/- 0,3 mm

Materiaal Rookarm halogeenvrij (LSZH)

Kleurcode RAL 9017 Verkeerszwart

Buigradius (mm) >35 mm

Bestelinformatie

DCNM-CB250-CPR Systeeminstallatiekabel, 250m
Kabel van 250 m om systeeminstallatiekabels op maat te
maken. Voor gebruik met DCNM-CBCON en DCNM-CBTK.
Bestelnummer DCNM-CB250-CPR | F.01U.393.903

Accessoires
DCNM-CBCON Connector voor systeem,
installatiekabel
Connectoren voor het vervangen van de connector van
de systeemnetwerkkabel. Kan niet worden gebruikt in
combinatie met DCNM‑CB250 en kan alleen worden
gebruikt in combinatie met DCNM-CBxxB en DCNM-
CBTK.
Bestelnummer DCNM-CBCON | F.01U.300.133
DCNM-CBTK Toolkit voor connectors en kabels
Toolkit voor het op maat maken van kabels voor een
DICENTIS-systeem. Twee tools die worden gebruikt voor
het bevestigen van systeeminstallatie-/
netwerkconnectoren op een op maat gemaakte
systeeminstallatiekabel of samengestelde kabel.
Bestelnummer DCNM-CBTK | F.01U.274.860
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