Akcesoria

Akcesoria czyszczące

Długopisy czyszczące HuxCleaner 125 i 250

Patyczki czyszczące
Seria Optipop P 125, 250

charakterystyka:

charakterystyka:

• narzędzie do czyszczenia złącza
wpiętego w adapter bez konieczności otwierania obudowy

• patyczki pokryte odpowiednim
materiałem czyszczą powierzchnię
boczną ferruli

• dostępne w wersji 2,5 mm dla złączy
SC, FC, E2000, ST oraz w wersji
1,25 mm dla złączy LC,MU, LX.5

• dostępne w wersji 2,5 mm oraz
1,25 mm

• wystarczy do czyszczenia
500 złączy
• specjalne włókno czyszczące
nie wymaga użycia płynów
czyszczących

Mikroskop ręczny
Westover x400

Kaseta czyszcząca
Optipop R
Narzędzie OptiPop R

Okablowanie i akcesoria
OptiNode

Długopis czyszczący
Seria HuxCleaner 125, 250

charakterystyka:
• narzędzie do czyszczenia złączy
światłowodowych przed wpięciem
w adapter
• dostępne dla złączy w wersji 2,5 mm
dla złącz SC, FC, E2000, ST oraz
w wersji 1,25 mm dla złączy LC, MU,
LX.5

Patyczki OptiPop S i OptiPOP P

• wymienna rolka wystarczy do
czyszczenia 500 złączy
• specjalne włókno czyszczące
nie wymaga użycia płynów
czyszczących

charakterystyka:
• adapter umożliwia czyszczenie
złącza E2000 dzięki możliwości
zablokowania klapki ochronnej złącza

Chusteczki bezpyłowe
CHB-1
• chusteczki bezpyłowe i nierysujące
powierzchni czoła ferruli
• przystosowane do używania dedykowanych płynow do czyszczenia
• opakowanie: 280 sztuk chusteczek

Narzędzie do czyszczenia złączy
z wymiennymi kartami czyszczącymi

• uniwersalne dla złączy 2,5 mm oraz
1,25 mm

opcje (zamawiane oddzielnie):
• Optipop CS – komplet 10 kart
czyszczących do Optipop C

Patyczki czyszczące
Seria Optipop S 125, 250
charakterystyka:
• patyczki pokryte odpowiednim
materiałem do czyszczenia tulei
wewnątrz adapterow i tłumikow
• dostępne w wersji 2,5 mm oraz
1,25 mm
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Adapter serwisowy
SAD-E2

charakterystyka:

• narzędzie do czyszczenia złączy
przed wpięciem w adaptery
• ściereczka z gęstej mikrofibry czyści
złącza i jednocześnie zmniejsza ich
ładunek elektrostatyczny

Chusteczki bezpyłowe

• zasilanie: 2 baterie 1,5V

• wymienna rolka umożliwiająca
wyczyszczenie 500 złączy

charakterystyka:

Adapter serwisowy

• mikroskop ręczny o powiększeniu
400-krotnym do kontroli czoła ferruli
• lekki mikroskop inspekcyjny z podświetleniem diodą LED emitującą
światło białe

opcje (zamawiane oddzielnie):

Karta czyszcząca
Optipop C
Karta czyszcząca Optipop C

charakterystyka:

Osłonki spawów
OS-45-V-100
OS-60-V-100
charakterystyka:
• doskonałe właściwości klimatyczno-termiczne pozwalają na stosowanie
zarówno w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych
• dostępne w dwóch wariantach
długościach 45 i 61 mm
• średnica zewnętrzna osłonki po
obkurczeniu 2,4 mm ±0,2 mm
• średnica otworu osłonki przed
obkurczeniem 1,4 mm
• standardowy kolor przeźroczysty
(dostępne na zamówienie osłonki
kolorowe)
• opakowanie: 100 sztuk

normy/certyfikaty:
• produkt spełnia normy UL224,
MIL-I-23053, GR-1380-CORE
• produkt spełnia wymogi ROHS
• certyfikat o zgodności
ZN-96/TP S.A.-006

