ÜRÜN BİLGİSİ
Koaksiyel kablolar RGB
PC'ler, CAD iş istasyonları ve proses görselleştirme için. Sabit tesisat veya kesintisiz esnetme uygulamaları için. -10°C ila
+80°C sıcaklıklar için

Bilgi

Renkli Ekranlar için Bağlantı Kablosu

Faydalar

Düşük zayıflama sayesinde, aktarım mesafesi daha uzundur
Kırmızı (R), yeşil (G) ve mavi (B) renk sinyallerinin iletimi

Uygulama alanı

PC'ler ve CAD iş istasyonları, proses görselleştirme için renkli monitör kablosu
Odalarda sabit tesisatlar için (RGB CY..x Kx 0,4/1,8)
Enerji zincirlerinde oldukça esnek uygulamalar (enerji besleme zincirleri) ve sürekli olarak hareket eden makine bileşenleri (RGBFD..x Kx 0,6L/2,4) için

Ürün yapısı

İletken: kalay kaplı bakır tel
Dielektrik: hücresel poliolefin
Dış iletken: bakır örgü veya kalay kaplı-bakır tel ambalaj
Kırmızı (R), yeşil (G), mavi (B) elemanlar - RGB 5 x Kx 0.4/1.8 için kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, siyah
PVC dış kılıf
PUR dış kılıfı FD Versiyonu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koaksiyel kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000019
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koaksiyel kablo

Ortak kapasite:

60 nF/km

Minimum bükülme yarıçapı:

15 x dış çap
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ÜRÜN BİLGİSİ
Koaksiyel kablolar RGB
Karakteristik empedans:

75 ohm

Sıcaklık aralığı:

-10 °C ila +80 °C
Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin
edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
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Ürün tanımı

Dış çap mm

Bakır Ağırlığı (kg/km)

Ağırlık (kg/km)

0034245

RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25

8

51

97

0034246

RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8

9.7

60

132

10.8

29

100

Sabit döşeme

Esnek ve son derece esnek uygulamalar
0034247

RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4

Koaksiyel kablolar RGB

Son durum (10.09.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

ÜRÜN BİLGİSİ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ürün kodu

