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FO 103-T-250-J
Üçlü Fiber Optik Kablo Soyucu

Özellikler

Açıklama

Aralıkları, 2 ila 3 mm genişliğindeki fiber ceketlerini sıyırmak için 1. kademe.
900 mikron sıkı buffer’dan 250 mikron buffer kaplamasına kadar sıyırabilen 2. kademe.
250 mikrondan 125 mikrona kadar standart fiberleri sıyırabilen 3. kademe.
Uzunluk: 137 mm.
Ağırlık: 71 g.

Yeni üç açıklıklı modelde, tüm fiber optik kablo sıyırma işlevleri tek bir alette 
toplanmıştır. 
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MSAT 5
Fiber Buffer Tüp Sıyırıcı

Özellikler

Açıklama

1.9mm’den 3.mm’ye kadar olan tüplere uyumludur.
İşlem sırasınca fibere zarar vermez.
Tüp boyutuna ayarlanabilir kanallar.
Kilit mekanizması, traşlama işlemi süresinde cihazın kapalı kalmasını sağlar.
Boyutlar: 99 x 38 x 18 mm.
Ağırlık: 38.5 g.

Miller MSAT-5 Fiber Buffer Tüp Sıyırıcı Gevşek tüplü fiberlerin tüplerinin kolaylıkla 
sıyırılmasına olanak sağlar.
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MSAT™ 16 
Fiber Buffer Tüp Sıyırıcı

Özellikler

Açıklama

Güvenli, kompakt ve ergonomik tasarım, yaralanma riski olmadan kolay kullanım için 
elinize rahatça oturur.
16 benzersiz çap ayarı, 1 mm ila 3 mm arasında değişen tampon tüpleri barındırır.
Kullanışlı yerleşik boyutlandırma kanalları, çok çeşitli tampon tüpleri için uygun 
ayarları hızla belirler.
Patent bekleyen tasarım, hassas traş işlemi ile boruyu destekleyen ve yönlendiren, 
kendinden hizalamalı, kolay yüklenebilen bir tampon tüp kanalına sahiptir.
Sağlam polimer yapısı hafif ve dayanıklıdır.

Yeni MSAT™ 16'yı tanıtarak, orta açıklıklı uygulamalarda 1 ila 3 mm çap aralığında 
tampon tüplerdeki fiberleri kolayca sıyırmak  ve bunlara erişmek için tasarlanmış 
heyecan verici yeni bir çözümdür.
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FTS
Fiber Optik Buffer Tüp Soyucu

Özellikler

Açıklama

Eşsiz dizaynıyla 1.6 mm’den 6.0 mm’ye kadar olan buffer tüplerin soyulması
için uygundur.
Fabrikada sabitlenip sertleştirilmiş karbon çelik bıçağı, başka bir ayar gerektirmez.
Gövde, güçlü ve dirençli asetal polimerinden yapılmıştır.
Boyutlar: 95.53 x 15.92 mm
Ağırlık: 28 g.

FTS Fiber Optik Buffer Tüp Soyucu bir işlemde hassas bir şekilde buffer tüpü 
soyar.
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KS-1
Kevlar® Shears Makası 

Özellikler

Açıklama

Tek mikro-tırtıklı bıçak kaymasını önler, kesme eylemi iyileştirilmesi.
Uzun ömürlü bıçaklar yüksek karbon molibden ve vanadyum çelik yapılır.
Küçük ve Hafif tasarım.
Sarı kalıplı kolları ergonomik dizayn edilmiştir, hem sağ ve sol elini kullananlar için 
konfor sağlar.
Uzunluk: 140mm.
Ağırlık: 79 g.

KS-1 Kevlar Makası bıçaklarının tırtıklı yapısı sayesinde kesme işlemi esnasında 
kaymayı engelleyen bir tasarıma sahiptir. 
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RCS-114 / RCS-158
Kablo Soyucu

Özellikler

Açıklama

Alet; hızlı, güvenli ve hassas bir şekilde fiberin dış kılıfını soyar.
Fiber ceketini çıkarmak için çevresel, boyuna ve spiral olarak soyabilir.
Spiral kesim, sert ceketlerin soyulması için daha uygundur.
Kontrollü kesme işlemi için yaylı kablo desteği sıkıca sabitlenir.
Kolay kullanım için konforlu ve ergonomik tasarım.
Uzun ömürlü bıçak tasarımı ve bıçak derinliği, çevirilerek ayarlanabilir.
RCS-114   4.5 ~ 29 mm yarıçaplar için uygundur.
RCS-158   4.5 ~ 40 mm yarıçaplar için uygundur.
Uzunluk: 152 mm.
Ağırlık: 4.48 128 gr.

Miller RCS Yuvarlak Kablo Soyucu ile fiber optik kabloların iç çekirdeğe zarar 
vermeden kolayca soyabilirsiniz. Miller RCS hızlı ve güvenilirdir.
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MDP-4
Alkol Kabı

Özellikler

Açıklama

Tek elle pompa çalışması kullanıcının ellerini boşaltır.
Egzantrik kilit menteşe kokuları azaltmak için açık ve kapalı kapağı tutar.
saflık koruyucu ile pompa tasarımı şişe reentering sıvı önler.
Pompanın her dokunuş sıvının 2CC yaklaşık dağıtır.
Konteyner sıvı ile birlikte değil.
Yükseklik: 79.00 mm.
Genişliği: 54.00 mm.
Ağırlık: 257 g.

Kablo hazırlanması sırasında elyaf  temizleme için izopropanol ile kullanma. Tek 
elle pompa çalışması kullanıcının ellerini boşaltır. Kare HDPE 4 oz (118ml) 
konteyner kararlılığı sağlar ve paslanmaz çelik pompa sunuyor.
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MDP-8
Alkol Kabı

Özellikler

Açıklama

Seyahat ve fiber kitlerinde taşırken polipropilen kilitli kapağı sayesinde sızdırmaz 
yapıdadır.
Kablo hazırlığı aşamasında temizlik amaçlı isopropanol kullanılır.
Tek elle pompalama kolaylığı sağlar.
Hazne boş olarak sunulmaktadır. 
Boyutlar: 74x140x61 mm.
Kapasite: 250 ml.
Ağırlık: 51 g.

MDP-8 Alkol Kabı fiber kablo temizliğinde seyahat ve kit çantalarında sızdırmaz 
yapısı ile kolaylıkla taşınabilir.
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ACS / ACS-2 
Zırhlı Kablo Soyucu

Özellikler

Açıklama

Üzerinde zırh olan feeder, merkezi tüplü, damarlı gevşek tüplü fiber optik kabloları 
yarmak için kullanılır. Dış polietilen ceket ve zırhı bir işlemde yarabilir.

Boyuna dilme ve çevresel yarık oluşturabilir.
Dış polietilen ceket ve zırhı bir işlemde yarabilir.
Orta-açıklık kesimi için 90º dönebilen bıçak.
Ayarlanabilir bıçak derinliği.
Dayanıklı alüminyum ve çelik yapı.
Değiştirilebilir bıçak mevcuttur.
ACS 8 mm ’den 28.6 mm’ye kadar ayarlanabilir.
ACS-2 4 mm’den 10 mm’ye kadar ayarlanabilir.
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FDS
Fiber Dış Kılıf Soyma Aparatı

Özellikler

Açıklama

Rahat kullanım için küçüktür ve hafif polimerden üretilmiştir.
2-15 feet (ve daha fazlası) uzunluğundaki drop kabloarı soyabilir.
Tek adımda kolay soyma.
Flat Drop Fiber Kabloları sıyırmak için sadece bir alet yeterlidir.
Uzunluk: 95 mm.
Ağırlık: 193 g.

FTTH de kullanılan müşteri kablolarının soyulması amacıyla tasarlanmıştır.
Tek adımlı soyma işlemi dielektrik dayanım elemanı ortaya çıkarmak için kılıfı alt 
ve üst olmak üzere çıkarır.
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BTC
RJ Konnektör Pensesi

Özellikler

Açıklama

BTC Konnektör Pensesi RJ10, RJ11, RJ12, RJ22 ve RJ45 modüler RJ Konektörleri 
(4P, 6P, 8P) için uygundur.

Rahat ve ergonomik kullanım sağlar.
Tel kesici ve kılıf soyucu aynı anda kullanılabilir.
Kurulum kolaylığı açısından kolay çıkarılan mandal mekanizması.
Uzunluk: 197 mm.
Ağırlık: 340 g.
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Açıklama

SMART-STRIP
Akıllı Data Kablo Sıyırma Aleti

Özellikler

Akıllı Şerit 0.39 0.03 tel veya kablo herhangi bir standart izole boyutta kesilir doğru 
derinlik üretir. (0,75-10 mm) aralığında.
UTP ve STP veri ağ kablosu Şeritler.
Yaylı eylem.
Boyutlar: 97 x 19 x 38 mm.
Ağırlık: 40 g.

SMART-STRIP çok yönlü ve standart izolasyon her türlü uygun kompakt bir araçtır. 
Ayrıntılı derinlik ayarlama mekanizması operatör standart izolasyonları genelinde 
ayarları ve narin ve düzensiz ekranlı çok çekirdekli kablolar çeşitli değiştirmenize 
olanak sağlar.
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LDT-UTP / DDT-UTP
UTP Jacket Trimmer

Özellikler

Açıklama

LDT-UTP CAT5, CAT5E ve CAT6 UTP / STP kablolar üzerinde ceket sıyırma için 
kullanılan. DDT-UTP CAT5, CAT5E ve CAT6 UTP/STP kablolar ve daha büyük Ö.F. 
UTP/STP 10G kablolar üzerinde ceket sıyırma için kullanılan.

Kalıp bıçak kaset bükümlü çift iletkenlerin / puanlama nicking olmadan sıyırma kesin 
ceket sağlar.
Fabrika önceden ayarlanmış kaset bıçaklar yükleyici "ile hiçbir ayar gerektirmez.
LDT-UTP Uzunluk: 102 mm.
 Ağırlık: 23 g.
DDT-UTP Uzunluk: 92.08 mm.
  Ağırlık: 57 g.
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STR
Çelik Bant Sökücü

Özellikler

Açıklama

1-2 mm OD çelik bant zırh barındırır.
Neodimyum nadir toprak mıknatıs aracı işlemi kolay hale arada yarıya tutan.
Aracı tamamen ısı uzun ömür için tedavi.
Vidalı kelepçeler yüksek mukavemetli alaşımlı çelik.
38.1mm dış çapı 1.5 elinize rahatça sığar.
Uzunluk: 38.10 mm.
Genişliği: 20.70 mm.
Ağırlık: 258 g.

Fiber optik kablo üzerinde, çelik bant zırhını kolayca açar ve ayırır. 21/2 veya 31/2
dönüşlerde çelik bant zırhını açan benzersiz sayaç rotasyonu fiber çelik bant
zırhının kolay kesilmesini sağlar.
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IET
Ekleme ve Çıkarma Aleti

Özellikler

Açıklama

IET pensesi yüksek yoğunluktaki kapıştırma panellerinden konnektörleri çıkarmak 
veya takmak için kullanılır.

LC,SC simplex ve duplex patch cordlar, MU, MT-RJ ve benzer tipte konnektorlere 
uygundur.
Yakalama kaymaksızın sağlanır.
Güvenli ve ergonomik bir tutuş için yaylı alet mekanizması.
Sağ veya sol elle çalıştırma ile kolay, konforlu ve hassas.
Boyutlar: 222.86 mm x 70 mm x 19.1 mm.
Ağırlık: 99 g.

15


