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Kasety czyszczące
Fibrain PRO-Cleaner

WSTĘP:
Fibrain kasety czyszczące serii PRO-Cleaner umożliwiają w bardzo prosty, szybki i efektywny sposób usunąć z czoła ferruli
światłowodowej wszelkie zanieczyszczenia. Podstawową zaletą kaset czyszczących jest uniwersalność – można je stosować do
różnych typów złączy światłowodowych, niezależnie od średnicy ferruli. Kasety wyposażone są w taśmę z mechanizmem
przesuwnym, dzięki czemu zużyta taśma nie ma kontaktu z wtykami, które chcemy przeczyścić. Kasety mają możliwość wymiany
wkładu czyszczącego, dzięki czemu obniżamy koszty.

ZASTOSOWANIA

ZALETY&CECHY

Prace instalacyjne w sieciach światłowodowych,
Prace konserwacyjne/utrzymaniowe w sieciach światłowodowych,

Umożliwiają usunięcie zanieczyszczeń z czoła ferruli światłowodowej
Umożliwiają czyszczenie wtyków różnego typu
Mechanizm przesuwny taśmy zabezpiecza przed kontaktem ze zużytą
taśmą
Opcja wymiennych wkładów
Wysoka wydajność
Nie rysują powierzchni ferruli

Prace pomiarowe w sieciach światłowodowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Rodzaj złącza

Ilość
czyszczeń

Wymiary

PC-02-UNV-500

SC/FC/ST/E2000/LC
/MU

500+

130x85x33 mm

PC-02-UNV-500.R

SC/FC/ST/E2000/LC
/MU

500+

Ø47x20 mm

PC-02-UNV-700

SC/FC/ST/E2000/LC
/MU

700+

125x56x28 mm

PC-02-UNV-700.R

SC/FC/ST/E2000/LC
/MU

700+

114x53x25

Typ kasety

Zdjęcie
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Wkład uzupełniający do kasety PC-02-UNV-700
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Wkład uzupełniający do kasety PC-02-UNV-500

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:
PC-02-UNV-500

Fibrain kaseta czyszcząca PRO-Cleaner do wtyków światłowodowych, uniwersalna, 500+ czyszczeń

PC-02-UNV-500.R

Fibrain wkład do kasety czyszczącej PC-02-UNV-500 PRO-Cleaner do wtyków światłowodowych, 500+ czyszczeń

PC-02-UNV-700

Fibrain kaseta czyszcząca PRO-Cleaner do wtyków światłowodowych, uniwersalna, 700+ czyszczeń

PC-02-UNV-700.R

Fibrain wkład do kasety czyszczącej PC-02-UNV-700 PRO-Cleaner do wtyków światłowodowych, 700+ czyszczeń

Uwaga
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności
odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.
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