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DCNM-CBTK Bộ công cụ cho đầu nối và cáp
DICENTIS

u Hộp đựng bộ công cụ chắc chắn

u Lớp bên trong bằng bọt xốp tạo hình công cụ

u Gồm hai công cụ độc đáo và chất lượng cao để
gắn các đầu nối hệ thống DICENTIS

Bộ Công Cụ Cáp Hệ Thống DICENTIS gồm hai công cụ
độc đáo, dùng để gắn đầu nối hệ thống DICENTIS vào
cáp mạng/lắp đặt hệ thống có độ dài tùy ý. Một công
cụ dùng để kết nối hai tiếp điểm dây nguồn và công cụ
còn lại dùng để kết nối tám tiếp điểm vào bốn cặp dây
dẫn tín hiệu CAT‑5e được xoắn lại với nhau của cáp
mạng/lắp đặt hệ thống.
Với hộp đựng chắc chắn, hai công cụ được đảm bảo an
toàn trong quá trình vận chuyển và cất giữ.

Chức năng

Có thể dùng bộ công cụ cáp mạng hệ thống để gắn
đầu nối DCNM-CBCON-I với cáp lõi đặc DICENTIS
(DCNM-CBxx‑I, DCNM-CB250-I, DCNM-CB250). Ngoài
ra có thể dùng bộ công cụ này để gắn đầu nối
DCNM‑CBCON‑N với cáp dây dẫn bện DICENTIS
(DCNM-CBxx, DCNM‑CBxx‑B, DCNM-CB250B).

Bao gồm bộ phận

Số
lượng

Thành phần

1 Hộp đựng bộ công cụ

1 Công cụ mắc dây nguồn

Số
lượng

Thành phần

1 Công cụ mắc dây tín hiệu

Thông số kỹ thuật

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S) 80 x 340 x 270 mm
(12,52 x 31,54 x 20,83 in)

Trọng lượng 1,73 kg (3,81 lb)

Màu (hộp đựng) Xanh lam

Màu (công cụ) Xanh lam và đen

Thông tin đặt hàng

DCNM-CBTK Bộ công cụ cho đầu nối và 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.
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