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u Para utilização em conjunto com os cabeamentos
DCNM-CBxx-I e com o cabo de instalação DCNM-
-CB250-I e DCNM-CB250

Os conectores para cabos de núcleo sólido podem ser
usados com o cabo de instalação de rede do sistema
(DCNM-CB250-I) de 250 m (820,2 pés), para criar os
seus próprios cabos, ou com os cabeamentos DCNM-
-CBxx-I, para criar cabos de comprimento
personalizado. Esses conectores são compatíveis
apenas com cabos de núcleo sólido DICENTIS e não
com cabos de fio entrançado. O kit de ferramentas
para cabos de rede do sistema (DCNM‑CBTK) é
utilizado para ligar os conectores.

Certificados e aprovações

Região Conformidade normativa/marcas de
qualidade

Europa CE

Peças incluídas

Quantid
ade

Componente

1 Conectores DCNM‑CBCON‑I para cabos de núcleo sólido
50 peças

Especificações técnicas

Dimensões A x L x P 35 cm x 30,5 cm x 15 cm (13,78
pol. x 12,01 pol. x 5,91 pol.)

Peso 1,15 kg (2,54 lbs)

Informações sobre pedidos

DCNM-CBCON-I Conectores de cabos sólidos
Conectores (azuis) para criar cabos de núcleo sólido
DICENTIS de comprimento personalizado. Para
utilização com o DCNM-CBxx-I e o DCNM‑CBTK.
Número do pedido DCNM-CBCON-I

Acessórios

DCNM-CB250-I Cabo de instalação do sistema, 250m
Cabo de 250 m (820 pés) para criar cabos de
instalação do sistema de comprimento personalizado.
Para utilização com o DCNM‑CBCON‑I e o
DCNM‑CBTK.
Número do pedido DCNM-CB250-I



DCNM-CBTK Kit de ferramentas p/ cabos e conectores
Kit de ferramentas para criar cabos de sistema
DICENTIS de comprimento personalizado. Duas
ferramentas usadas para prender os conectores do
sistema de instalação/rede (DCNM‑CBCON‑I /
DCNM‑CBCON‑N) para um comprimento personalizado
do cabo de instalação do sistema ou cabeamentos.
Número do pedido DCNM-CBTK
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