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Poznámka
Práce s WEICON Odizolovacím nářadím je povolena pouze za použití potenciálně nezapojených vodičů a vedení.
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Nůž na koax No. 1 F Plus - pro mini a midi koaxiální kabely

WEICON odizolovací nářadí umožňuje rychlou a bezpečnou
demontáž všech běžných kruhových kabelů. Produktová řada
nářadí pro demontáž kabelů zahrnuje různé typy, které se ukázaly
být snadno použitelné a lze jej použít k dosažení přesných
výsledků.

Nůž na koax No. 1 F Plus umožňuje rychlé a snadné odizolování
koaxiálních kabelů v jediném kroku. Dva protilehlé páry nožů
umožňují rychlý a prostorově úsporný proces odizolování s
několika jemnými rotačními pohyby. Přednastavený  otvor je
vhodný pro běžné F-konektory (6/4 mm), v případě potřeby
lze vyměnit vložku/modul, aby byly vhodné pro další průměry
nebo typy, např. pro kompresní konektory (6,5/6,5 mm). Vložky/
moduly jsou k dispozici samostatně a lze je snadno měnit
díky jednoduchému zacvakávacímu systému. Odizolovací nůž
je vhodný například pro TV anténní kabely (RG58, RG59). Díky
čelistem lze jednoduše F-konektory přišroubovat na odizolovaný
kabel. Integrovaný otevřený šestiúhelník s velikostí klíče 11
mm (SW 11 mm) umožňuje prostorově úspornou montáž a
demontáž F-konektorů. Zejména v úzkých prostorách zajišťuje
šestiúhelník možnost dotažení či povolení konektoru. Pojistka
zaručuje bezpečné uložení nářadí po ukončení práce.

Technické údaje

Typ kabelu Koaxiální kabely nebo anténní a přenosové kabely

Aplikace Vnější průměr 6 - 8 mm, pro F-šroubové konektory

Vnitřní břit Vložky modulů s zafixovanými břity, vyměnitelné

Další benefit Šestihran s šířkou 11 mm napříč plochami, čelisti kleští pro montáž F-konektorů

Příslušenství dostupné další moduly

Schváleno/certifikát Testováno TÜV NORD pro bezpečnost

Délka 125 mm

Váha 47 g

  


