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u Κομψό και μοντέρνο σχέδιο (βραβείο IF)

u Πλάτος 50 mm ή 100 mm

Ο κενός πίνακας κλείνει μια υποδοχή που δεν
χρησιμοποιείται σε μια μονάδα χωνευτής τοποθέτησης.
Ο πίνακας μπορεί να αφαιρεθεί εάν σε μια μελλοντική
επέκταση χρειαστεί η διαθέσιμη υποδοχή. Ο πίνακας
διατίθεται σε δύο διαφορετικά πλάτη: 100 mm
(DCN‑FBP) και 50 mm (DCN‑FBPS).

Τεχνικά στοιχεία

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση Κουμπωτή τοποθέτηση σε μεταλλικό
πλαίσιο πάχους 2 mm ή, σε συνδυασμό
με τους συνδέσμους DCN‑FCOUP και
τις τάπες άκρων DCN‑FEC, σε
οποιοδήποτε περιβάλλον

Διαστάσεις (Υ x Π)  

   DCN-FBP(‑D) 40 x 100 mm (1,57 x 3,94 in)

   DCN-FBPS(‑D) 40 x 50 mm (1,57 x 1,97 in)

Βάρος  

   DCN‑FBP(‑D) 17 g (0,04 lb)

   DCN‑FBPS(‑D) 9 g (0,02 lb)

Χρώμα  

   DCN‑FBP, DCN‑FBPS Ασημί (RAL 9022)

   DCN‑FBP‑D    DCN‑FBPS‑D  
Σκούρο (γκρι γραφίτη)

Πληροφορίες παραγγελίας

DCN‑FBP Κενός πίνακας με χωνευτή τοποθέτηση, μα-
κρύς (10 τμχ.)
Μακρύ κενό πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης DCNNG,
πλάτους 100 mm, χωνευτή τοποθέτηση, ασημί (σετ 10
τεμαχίων).
Αρ. παραγγελίας DCN-FBP

DCN‑FBP‑D Κενός πίνακας με χωνευτή τοποθέτηση, μα-
κρύς, σκουρόχρωμος (10 τμχ.)
Μακρύ κενό πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης DCNNG,
πλάτους 100 mm, χωνευτή τοποθέτηση, σκουρόχρωμο
(σετ 10 τεμαχίων).
Αρ. παραγγελίας DCN-FBP-D

DCN‑FBPS Κενός πίνακας με χωνευτή τοποθέτηση, κο-
ντός (10 τμχ.)
Κοντό κενό πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης DCNNG,
πλάτους 50 mm, χωνευτή τοποθέτηση, ασημί (σετ 10
τεμαχίων).
Αρ. παραγγελίας DCN-FBPS



DCN‑FBPS‑D Κενός πίνακας με χωνευτή τοποθέτηση, κο-
ντός, σκουρόχρωμος (10 τμχ.)
Κοντό κενό πλαίσιο χωνευτής τοποθέτησης DCNNG,
πλάτους 50 mm, χωνευτή τοποθέτηση, σκουρόχρωμο
(σετ 10 τεμαχίων).
Αρ. παραγγελίας DCN-FBPS-D
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