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Cutting tool for Duplex POF cable

  

Cutting tool for fiber optic cable Trim plastic fiber optic cable quickly and reliably 

Vurdering: Endnu ikke vurderet 
Pris: 
Variant pris modificerer: 

Pris inkl. moms: 

Pris inkl. rabat: 3.285,00 DKK

Salgspris fratrukket rabat: 

Brutto-salgspris: 3.285,00 DKK

Netto-salgspris: 3.285,00 DKK

  

Stil et spørgsmål om dette produkt 

Fabrikant: Wiesemann & Theis GmbH 
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Description

Skæreværktøj  for plastisk fiberoptik-kabel

Baggrundsinformation:

At anvende plastikfiber-optisk løsning for datatransmission i
støjfyldte miljøer har en høj pålidelighed og er særdeles
økonomisk, når afstande holder sig under 100 meter.
Hvor der ikke stilles de store krav og afstanden er lille, kan kablet
afkortes med en almindelig skarp kniv. Men når man ønsker en
optimal signalføring ved små eller store afstande uden væsentligt
tab af lys ved kabelenderne, er brug af en plastikfiber-optisk
skæretang den bedste løsning.
Et perfekt snit kan nemt give ekstra 20 meter i kabellængde,
hvilket er et klart bevis på, hvor vigtigt det er, at snittet på kablet er
fuldstændig rent og vinkelret på lyskilderne.
Ved at bruge skæreværktøjet bliver kablets ender nemlig poleret i
kombination med snittet. Derfor er det ikke nødvendigt at
efterpolere snittet for at opnå det optimale resultat.
Til at hjælpe dig med at vurdere afskæringens kvalitet vil det
glæde os at fremsende et lille stykke kabel, hvis ender er afskåret
med skæretangen.

Forskellen i skærekvalitet
til venstre med simpel kniv / til højre med skæreværktøjet

  

Advarsel: Værktøjet er ikke
brugbart til glasfiberoptiske
kabler. Enhver brug på et
glasfiberoptisk medie vil skade
skæreværktøjet.

Features

Produktegenskaber:

Snit plastisk fiber optisk kabel uden behov for ekstra polering
Rent og glat overflade med dette specielle snit-værktøj
Nødagtig fremføring af kablet frem til kniven
Kablet er klar for montage, da kablets ender ikke kræver polering
Long-life skæreværktøj med roterende skærehjul
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Udskiftelig skærehjul
Universal brug til alle plastisk fiber optisk systemer med integreret afglatter:

Skær og afglatter i et værktøj
Skarpe knive giver det optimale snit

Nemt at benytte, god investering
Poleret tang med plastik håndtag
Materiale: Speciel værktøjsstål

 

Data

Skæreværktøj for plastik optisk kabel
Funktion:

Kompatible media:

Levetid for kniv:

Dimensioner:

Vægt:

Levering:

Manual

FAQs

{text}
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