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Dezizolator ESD de precizie

Cleștii de dezizolat conductori WEICON permit dezizolarea
ușoară, rapidă și uniformă a tuturor conductorilor flexibili și solizi.
Cleștii de dezizolat conductori au o formă ergonomică și un
sistem de reglare automat la diametrul cablului, prevenindu-se
astfel deteriorarea conductorului interior. Familia de produse de
dezizolat cabluri include mai multe tipuri utilizabile în cele mai
diverse domenii și realizate astfel încât să corespundă nevoilor
individuale ale utilizatorilor. Sculele sunt potrivite atât pentru
utilizare profesională cât și pentru uz personal.

Dezizolator lițe semiautomat pentru dezizolarea rapidă și sigură
a conductorilor extrem de subțiri, a cablurilor sau lițelor cu
diametre cuprinse între  0.12 mm - 0.8 mm (36 - 20 AWG).
Unealta a fost testată într-un laborator ESD și corespunde
reglementărilor standardului DIN EN 61340-5-1. Unealta de
dezizolat este potrivită pentru lucrul în zonele cu protejate
împotriva descărcărilor electrostatice  (spațiu de lucru ESD /
zona protejată ESD) Cu ajutorul opritorului de lungime integrat
pentru intervalul de lucru de la 5 la 45 milimetri, este posibilă
setarea lungimii de dezizolare dorite în mod rapid și fiabil. Cele
două arcuri durabile perfect reglate care împing în mod simetric
perechea de lame cu o forță definită și care taie automat izolația
respectivă cu presiune adecvată asigură un lucru confortabil. În
combinație cu sistemul de scanare integrat în unealtă se asigură
o dezizolare fără deteriorarea conductorului interior. Unealta
poate fi folosită atât de utilizatorii dreptaci cât și de cei stângaci.

Date tehnice

Tipul de cablu Conductori subțiri și lițe

PVC, PTFE/Teflon, izolații Kynar, și multe altele

Domeniu de aplicare 0.12 mm - 0.8 mm Ø (36 - 20 AWG)

Lama interioară integrată, nu poate fi înlocuită

Aprobat/certificat Standard ESD : DIN EN 61340-5-1

Lungime 112 mm

Greutate 45 g
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