
Afdekramen & opbouwdozen
voor Datwyler data aansluitdozen
DUITSE NORM

1. Afdekraam, 1-voudig, 80 x 80 mm 
2. Afdekraam, 2-voudig, 150 x 80 mm

3. Opbouwdoos voor data 
aansluitdoos, hoogte = 40 mm 
4. Afstandsraam voor opbouwdoos, 
hoogte = 10 mm

Versions
Materiaal nummer Artikel Kleur Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

1400830 Afdekraam, 1-voudig, 80 x 80 x 5 mm zuiver wit 0,01 kg 1 stk.

1403924 Cover frame, 2-fold zuiver wit 0,02 kg 1 stk.

1406273 Surface-mount box, 40 mm, with cover frame zuiver wit 0,06 kg 1 stk.

417950 Surface-mount box, 40 mm, without cover frame zuiver wit 0,04 kg 1 stk.

1406275 Distance frame, 10 mm, for surface-mount box zuiver wit 0,04 kg 1 stk.

1401630 Afdekraam, 1-voudig, 80 x 80 x 5 mm oesterwit 0,01 kg 1 stk.

1403700 Cover frame, 2-fold oesterwit 0,02 kg 1 stk.

1406274 Surface-mount box, 40 mm, with cover frame oesterwit 0,01 kg 1 stk.

1406276 Afstandsraam, 10mm, voor opbouwdoos oesterwit 0,01 kg 1 stk.
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Beschrijving
Afdekramen 1-voudig en 2-voudig voor de opbouw van Datwyler data aansluitdozen. 
De afmetingen van de afdekramen volgen volledig de Duitse norm, dat betekent dat de buitenafmetingen van het kader 80 x 80 mm zijn, 
en de binnenafmetingen 50 x 50 mm. 
outer frame size 80 x 80 mm, inner frame size 50 x 50 mm. 
Opbouwdoos voor Datwyler koper en glasvezel aansluitdozen. 
De opbouwdoos (80 x 80 mm) omvat een behuizing en een afdekraam (H = 40 mm). 
Het afstandsraam (H = 10 mm) kan worden gebruikt om de hoogte te verhogen van 40 mm tot 50 mm. 
The distance frame (H = 10 mm) can be used to increase the height from 40 mm to 50 mm.

Toepassing
Geschikt voor de volgende Datwyler aansluitdozen: 
- Data aansluitdozen CSA 
- Contactdozen 2x en 3x voor MS modules 
- Contactdozen 2x en 3x voor MS-K modules 
- Contactdoos PS-TERA 2x


