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Dezizolator fibră optică

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.

Acest dezizolator pentru cabluri din fibră optică a fost special
conceput pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a învelișului primar
al cablurilor subțiri din fibră optică cu un diametru mic de până la
0.125 mm. Deschiderea sub formă de pâlnie din capătul uneltei
asigură inserția ușoară și precisă a cablurilor subțiri din fibră
optică. Lamele de înaltă precizie sunt special proiectate astfel
încât să nu fie necesară nici o ajustare a adâncimii de tăiere. Cu
ajutorul opritorului de lungime ajustabil care funcționează între 5
și 45 milimetri, lungimea de dezizolare dorită poate fi setată cu
rapiditate și exactitate. Cele două arcuri durabile perfect reglate
care împing în mod simetric perechea de lame cu o forță definită
asigură un lucru confortabil. Presiunea țintită a arcului urmărește
conturul special al lamelor pentru a tăia curat și precis stratul
primar subțire. Prin aceasta se asigură dezizolarea extrem de
exactă fără deteriorare a cablurilor din fibră optică subțiri de
0.125 mm.

Date tehnice

Tipul de cablu Cabluri fibră optică Ø 0.125 mm (125 µm) cu

înveliș primar Ø 0.200 - 0.250 mm

Domeniu de aplicare Înlăturarea mantalei primare în intervalul 200 - 250 µm

Lama interioară integrată, nu poate fi înlocuită

Lungime 112 mm

Greutate 45 g

Numărul de articol 51002002
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