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u Robusztus szerelőkészlet táska

u A szerszámok alakjára formázott habanyag betét

u Két kiváló minőségű speciális szerszámot tartalmaz
DCN multimédia rendszercsatlakozók
felszereléséhez

A DCN multimedia rendszerkábel szerelőkészlet két
speciális szerszámot tartalmaz, amelyek segítségével a
DCN multimedia rendszercsatlakozó rászerelhető egy
egyedi hosszúságú rendszertelepítő/hálózati kábelre.
Az egyik szerszámmal a két tápvezeték érintkezője
csatlakoztatható, míg a másikkal a rendszertelepítő/
hálózati kábel jelvezetékeinek négy CAT-5e sodort
érpárja csatlakoztatható.
A szerszámokat robusztus táskában szállítjuk, amely
biztosítja a két szerszám megfelelő védelmét szállítás
és tárolás közben.

Tartozékok

Mennyiség Alkatrész

1 Szerelőkészlet táska

1 Tápvezeték-bekötő szerszám

1 Jelvezeték-bekötő szerszám

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Méretek (ma x szé x mé) 80 x 340 x 270 mm

Tömeg 1,73 kg

Szín (táska) Kék

Szín (szerszámok) Kék és fekete

Rendelési információ

DCN multimédia rendszerkábel szerelőkészlet
Szerelőkészlet egyéni hosszúságú DCN multimedia
rendszerkábelek készítéséhez. Két szerszám a
rendszertelepítő/hálózati csatlakozóknak
(DCNM‑CBCON‑I / DCNM‑CBCON‑N) egy egyéni
hosszúságú rendszertelepítő/hálózati kábelre
(DCNM‑CB250 / DCNM‑CBxx) való rászereléséhez.
Rendelésszám DCNM-CBTK



Hardvertartozékok

DCN multimédia rendszer telepítéséhez: 250 m kábel
250 m (820 láb) hosszú kábel egyéni hosszúságú
rendszertelepítő kábelek készítéséhez.
DCNM‑CBCON‑N hálózati csatlakozóval nem
használható, csak CBCON‑I csatlakozóval és
DCNM‑CBTK kábelszerelő készlettel.
Rendelésszám DCNM-CB250

DCN multimedia 50 telepítőkábel csatlakozói (50 db)
Csatlakozók (kék) egyéni hosszúságú rendszertelepítő
kábelek készítéséhez. DCNM‑CBxx hálózati kábellel
nem használhatók, csak DCNM‑CB250 kábellel és
DCNM‑CBTK kábelszerelő készlettel.
Rendelésszám DCNM-CBCON-I

DCN multimedia 50 hálózati kábel csatlakozói (50 db)
A rendszer hálózati kábelcsatlakozójának cseréjére
használható csatlakozók. DCNM‑CB250 hálózati
kábellel nem használhatók, csak DCNM‑CBxx kábellel
és DCNM‑CBTK kábelszerelő készlettel.
Rendelésszám DCNM-CBCON-N
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