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u Dùng với cụm cáp DCNM-CBxx-I, cáp lắp đặt DCNM-
CB250-I và DCNM-CB250

Có thể dùng đầu nối cáp lõi đặc cho cáp lắp đặt mạng hệ
thống 250 m (820,2 ft) (DCNM-CB250-I) để tạo dây cáp
riêng của bạn, hoặc dùng cho cụm cáp DCNM-CBxx-I để
tạo dây cáp có độ dài tùy ý. Các đầu nối này chỉ dùng
cho cáp lõi đặc DICENTIS và không dùng cho cáp dây
dẫn bện. Sử dụng bộ công cụ cáp hệ thống
(DCNM‑CBTK) để gắn các đầu nối.

Chứng chỉ và phê duyệt

Khu vực Dấu chất lượng/tuân thủ quy định

Châu Âu CE

Bao gồm bộ phận

Sô ́
lượng

Thành phâ ̀n

1 Đầu nối DCNM-CBCON-I cho cáp lõi đặc, 50 chiếc

Thông số kỹ thuật

Kích thước (C x R x S): 35 cm x 30,5 cm x 15 cm (13,78" x
12,01" x 5,91")

Trọng lượng 1,15 kg (2,54 lbs)

Thông tin đặt hàng

Đầu nối DCNM-CBCON-I cho cáp lõi đặc, 50 chiếc
Các đầu nối (màu xanh lam) để tạo độ dài tùy ý cho cáp
lõi đặc DICENTIS. Dùng với DCNM-CBxx-I và
DCNM‑CBTK.
Mã đơn hàng DCNM-CBCON-I

Phụ kiện

Cáp lắp đặt hệ thống DCNM-CB250-I, 250 m
Cáp dài 250 m (820 feet) để tạo cáp lắp đặt hệ thống có
độ dài tùy ý. Dùng với DCNM‑CBCON và DCNM‑CBTK.
Mã đơn hàng DCNM-CB250-I

Bộ công cụ DCNM-CBTK cho các đầu nối và dây cáp
Bộ công cụ giúp tạo độ dài tùy ý cho cáp hệ thống
DICENTIS. Hai công cụ dùng để gắn đầu nối mạng/lắp
đặt hệ thống (DCNM‑CBCON‑N / DCNM‑CBCON‑I) vào
cụm cáp hoặc cáp lắp đặt hệ thống có độ dài tùy ý.
Mã đơn hàng DCNM-CBTK

 


