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Odizolovač optických vláken

Odizolovací kleště WEICON umožňují rychlé, snadné a
rovnoměrné odizolování lankových a plných vodičů. Kleště mají
ergonomický tvar a umožňují tak práci bez únavy. Produktová
řada odizolovacích kleští obsahuje několik typů, které jsou
vhodné pro různé aplikace a jsou přizpůsobeny individuálním
potřebám uživatelů. Odizolovací kleště se používají v řemeslných
oborech i v průmyslových aplikacích a jsou také vhodné pro
použití v hobby sektoru.

Tento odizolovací nástroj byl navržen speciálně pro rychlé
a snadné odstranění primární izolace na tenkých optických
kabelech o průměru pouhých 0,125 mm. Trychtýřovitý
otvor vpředu nástroje zajišťuje snadné a přesné zavedení
tenkých optických kabelů. Vysoce přesné nože jsou speciálně
konstruovány tak, aby nebylo nutné nastavovat hloubku řezu.
S nastavitelným dorazem se stupnicí pro pracovní rozsah od
5 do 45 milimetrů lze požadovanou délku odizolování nastavit
rychle a přesně. O pohodlnou práci se starají dvě odolné, přesně
seřízené torzní pružiny, které s definovanou silou symetricky tlačí
na dvojici lopatek. Přesný tlak pružiny zaručuje speciální konturu
nožů, která čistě a přesně řeže tenkou primární izolaci. Tím je
zajištěno vysoce přesné a nepoškozující odizolování kabelů z
optických vláken tenkých až 0,125 mm.

Technické údaje

Typ kabelu Kabely z optických vláken Ø 0.125 mm (125 µm) s

primární izolací Ø 0.200 - 0.250 mm

Aplikace Removing primary coatings in the range of 200 - 250 µm

Vnitřní břit vestavěný, nelze vyměnit

Délka 112 mm

Váha 45 g

Číslo položky 51002002
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