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u Ανθεκτική θήκη κιτ εργαλείων

u Ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό από αφρώδες υλικό
για τα εργαλεία

u Περιλαμβάνει δύο μοναδικά εργαλεία υψηλής
ποιότητας για τη στερέωση των συνδέσμων του
συστήματος DCN multimedia

Το κιτ εργαλείων καλωδίων συστήματος DCN
multimedia περιλαμβάνει δύο μοναδικά εργαλεία για
την προσάρτηση συνδέσμων του συστήματος DCN
multimedia σε ένα καλώδιο εγκατάστασης/δικτύου του
συστήματος με προσαρμοσμένο μήκος. Το ένα εργαλείο
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των δύο επαφών των
αγωγών παροχής ρεύματος και το άλλο εργαλείο
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των οκτώ επαφών στους
τέσσερις αγωγούς σήματος CAT-5e τύπου
συνεστραμμένου ζεύγους του καλωδίου εγκατάστασης/
δικτύου συστήματος.
Τα εργαλεία παρέχονται σε μια ανθεκτική θήκη, η οποία
διασφαλίζει την επαρκή προστασία των δύο εργαλείων
κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα Εξάρτημα

1 Θήκη κιτ εργαλείων

1 Εργαλείο καλωδίωσης ισχύος

1 Εργαλείο καλωδίωσης σήματος

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 80 x 340 x 270 mm
(12,52 x 31,54 x 20,83 in)

Βάρος 1,73 kg (3,81 lb)

Χρώμα (θήκη) Μπλε

Χρώμα (εργαλεία) Μπλε και μαύρο

Πληροφορίες παραγγελίας

Κιτ εργαλείων καλωδίου συστήματος DCN multimedia
Κιτ εργαλείων για δημιουργία καλωδίων του συστήματος
DCN multimedia με προσαρμοσμένα μήκη. Δύο
εργαλεία χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση
συνδέσμων καλωδίων εγκατάστασης/δικτύου του
συστήματος ( DCNM-CBCON-I / DCNM-CBCON-N) σε
ένα καλώδιο εγκατάστασης/δικτύου του συστήματος
(DCNM-CB250 / DCNM-CBxx) με προσαρμοσμένο
μήκος.
Αρ. παραγγελίας DCNM-CBTK



Αξεσουάρ υλικού

Καλώδιο εγκατάστασης συστήματος DCN multimedia 250
m
Καλώδιο 250 m (820 ft) για δημιουργία καλωδίων
εγκατάστασης συστήματος με προσαρμοσμένο μήκος.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το DCNM-CBCON-N
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα DCNM-
CBCON-I και DCNM-CBTK.
Αρ. παραγγελίας DCNM-CB250

50 σύνδεσμοι καλωδίων εγκατάστασης DCN multimedia
Σύνδεσμοι (μπλε) για τη δημιουργία καλωδίων
εγκατάστασης συστήματος με προσαρμοσμένο μήκος.
Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το DCNM-CBxx
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τα DCNM-
CB250 και DCNM-CBTK.
Αρ. παραγγελίας DCNM-CBCON-I

50 σύνδεσμοι καλωδίων δικτύου DCN multimedia
Σύνδεσμοι για αντικατάσταση του συνδέσμου καλωδίου
δικτύου του συστήματος. Δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με το DCNM-CB250 και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο με τα DCNM-CBxx και DCNM-
CBTK.
Αρ. παραγγελίας DCNM-CBCON-N
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