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u Lắp sẵn để giảm thời gian lắp đặt

u Có nhiều độ dài khác nhau

u Chất liệu ít khói, không halogen đáp ứng các tiêu
chuẩn về an toàn và môi trường

Cáp được kết thúc ở cả hai đầu với chân nối đúc khuôn
hình tròn sáu chân (âm và dương). Phần mở rộng bên
cạnh số kiểu cho biết độ dài của cáp.

Chứng chỉ và phê duyệt

Khu vực Dấu chất lượng/tuân thủ quy định

Châu Âu DOP EN50575 Eca

CE DECL_EC_Accessories

Thông số kỹ thuật

Đặc tính cơ học

Kích thước (đường kính) 6 mm (0,24 in)

Vật liệu NHFR (Không chất làm chậm cháy
chứa halogen)

Màu sắc Màu xám

Bán kính uốn 110 mm

Thông tin đặt hàng

Cáp kéo dài hệ thống LBB4116/02, 2m
Cáp kéo dài DCN Thế hệ Tiếp theo, 2 m (6,6 feet), được
kết thúc bằng các đầu nối.
Mã đơn hàng LBB4116/02

Cáp kéo dài hệ thống LBB4116/05, 5m
Cáp kéo dài DCN Thế hệ Tiếp theo, 5 m (16,0 feet),
được kết thúc bằng các đầu nối.
Mã đơn hàng LBB4116/05

Cáp kéo dài hệ thống LBB4116/10, 10m
Cáp kéo dài DCN Thế hệ Tiếp theo, 10 m (33,0 feet),
được kết thúc bằng các đầu nối.
Mã đơn hàng LBB4116/10

Cáp kéo dài hệ thống LBB4116/15, 15m
Cáp kéo dài DCN Thế hệ Tiếp theo, 15 m (49,2 feet),
được kết thúc bằng các đầu nối.
Mã đơn hàng LBB4116/15

Cáp kéo dài LBB 4116/20 DCN 20m
Cáp kéo dài DCN Thế hệ Tiếp theo, 20 m (66,0 feet),
được kết thúc bằng các đầu nối.
Mã đơn hàng LBB4116/20



Cáp kéo dài hệ thống LBB4116/25, 25m Cáp kéo dài DCN Thế hệ Tiếp theo, 25 m (82,0 feet),
được kết thúc bằng các đầu nối.
Mã đơn hàng LBB4116/25
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