
Afwerkingsset voor 2x enkelvoudige coaxaansluiting

voor tv en FM Telenet Interkabel voor inbouw in

installatiekanalen of spatwaterdicht schakelmateriaal

Referentiecode: 101-69532

Beschrijving

Afwerkingsset voor een mechanisme met twee enkelvoudige coaxaansluitingen voor tv en FM Telenet

Interkabel. Naast de ingangen staat de opdruk 'tv' en 'FM'. De aansluitingen zijn voorzien van een

opdruk 'tv' en 'FM'. Deze afwerkingsset is geschikt voor inbouw in installatiekanalen of in

spatwaterdicht schakelmateriaal. Kleur: White.

Lastenboek

Aansluiting tv<1dB (5-75MHz en 125-860MHz), aansluiting FM<3dB (88-108MHz). Volgens DIN45325

en IEC 60169-2, geschikt voor stekkersØ9,5mm. Goedgekeurd Telenet Interkabel. De contacten

worden met een onverliesbare metalen kap afgeschermd. Deze inbouwcontactdoos met 2x

enkelvoudige coaxaansluiting voor tv (male) en FM (female) kan rechtstreeks in een inbouwraam

45x45mm, een installatiekanaal met een dekselhoogte 45mm of in een lege Mini-Patch verdeler met

een 45x45mm opening geklikt worden. De coaxkabel wordt aan de achterzijde van het mechanisme

aangesloten. Twee pijltjes en de ontmantelingslengte zijn op de achterzijde van de sokkel

aangebracht als hulp bij de montage. De pijl naar beneden geeft aan waar de coaxkabel ingevoerd

moet worden. De coaxkabel wordt vastgeschroefd met een schroef met gemengde schroefkop (kruis-

sleuf 1mm). De trekontlasting wordt vastgeschroefd met een onverliesbare schroef met gemengde

schroefkop (kruis–sleuf 1mm). De sokkel is onderaan en bovenaan voorzien van twee snaphaken

voor het vastgrijpen van de centraalplaat. Bovendien is de sokkel op de 4 hoeken voorzien van

nokken die ervoor zorgen dat de centraalplaat perfect gepositioneerd wordt t.o.v. de sokkel. Het

sokkeldeksel is voorzien van een onuitwisbare opdruk Telenet Interkabel. De centraalplaat wordt op

een tv/FM-contactdoos met dubbele coaxaansluiting geklikt en is voorzien van een gravure tv en FM.

De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa. De grondstof is in de massa white (bij

benadering RAL 9010) gekleurd. De kunststofdelen van de centraalplaat voldoen aan een

gloeidraadproef van 650°C en zijn halogeenvrij. Afmetingen centraalplaat : 45x45mm. CE gemarkeerd


