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u Caixa robusta para kit de ferramentas

u Interior em espuma moldada para colocação das
ferramentas

u Contém duas ferramentas exclusivas e de alta
qualidade para ligar conectores do sistema DCN
multimedia

O kit de ferramentas para cabos do sistema DCN
multimedia inclui duas ferramentas exclusivas para
fixar o conector do sistema DCN multimedia a um
cabo de instalação/rede do sistema de comprimento
personalizado. Uma ferramenta é utilizada para ligar os
dois contactos da cablagem de alimentação e a outra
para ligar os oito contactos aos quatro fios de sinal de
pares entrançados CAT-5e do cabo de instalação/rede
do sistema.
As ferramentas são entregues numa caixa robusta, o
que garante a sua protecção adequada durante o
transporte e armazenamento.

Peças incluídas

Quantidade Componente

1 Caixa para kit de ferramentas

1 Ferramenta para a cablagem de alimentação

1 Ferramenta para a cablagem de sinais

Especificações Técnicas

Especificações mecânicas

Dimensões (A x L x P) 80 x 340 x 270 mm
(12,52 x 31,54 x 20,83 pol.)

Peso 1,73 kg (3,81 lb)

Cor (caixa) Azul

Cor (ferramentas) Azul e preto

Como encomendar

Kit de ferramentas para cabos do sistema DCN multimé-
dia
Kit de ferramentas para criar de cabos do sistema DCN
multimedia de comprimento personalizado. Duas
ferramentas para ligar os conectores de instalação/
rede do sistema (DCNM‑CBCON‑I/DCNM‑CBCON‑N) a
um cabo de instalação/rede do sistema
(DCNM‑CB250/DCNM‑CBxx) de comprimento
personalizado.
N.º de encomenda DCNM-CBTK



Acessórios de hardware

Inst. do sistema DCN multimédia Cabo de 250 m
250 m/820 pés de cabo para criar cabos de instalação
do sistema de comprimento personalizado. Não
podem ser utilizados com DCNM‑CBCON‑N e só
podem ser utilizados com DCNM‑CBCON‑I e
DCNM‑CBTK.
N.º de encomenda DCNM-CB250

50 conectores de cabo de instalação do DCN multimedia
Conectores (azuis) para criar cabos de instalação do
sistema de comprimento personalizado. Não podem
ser utilizados com o DCNM‑CBxx e só podem ser
utilizados com o DCNM‑CB250 e o DCNM‑CBTK.
N.º de encomenda DCNM-CBCON-I

50 conectores de cabo de rede do DCN multimedia
Conectores para substituição do conector de cabo de
rede do sistema. Não podem ser utilizados com o
DCNM‑CB250 e só podem ser utilizados com o
DCNM‑CBxx e o DCNM‑CBTK.
N.º de encomenda DCNM-CBCON-N
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