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UltimaZ™- E25
Zařízení pro zafukování vláken a mikrokabelů 0.8 - 4 mm*.

Použitelný pro vnější průměr HDPE trubiček 3 - 12 mm*.

UltimaZ TM. E25 je určena pro zafukování vnitřní a venkovní FTTH.
Pohon zajišťuje elektromotor napájený baterií Makita 5.0 Ah, 18 V (1xnabíječka,
2 baterie), doba nabíjení baterla- 1 h, kapacita baterie cca 4 h práce

Rychlé nastavení nevyžadující žádné nástroje
Automatické nastavení přítlaku
Kabely jsou chráněny díky nastavení tlačné a radiální síly.
Monitorování instalace

Tlačná síla: O • 22 (N)
Pro mikrokabely o průměru: 0,8 - 4,0 mm
Pro mikrotrubičky: 3,0 - 12 mm
Max. rychlost: 180 (m/min)
Pohon: elektromotor (baterie Makita 5.0,18V
Max. tlak: 12 (bar)
Rozměr stroje: 255x80x195 (mm)
Váha stroje: 4,3 (kg)
Váha kufru: 8 (kg), rozměr: 500x420x225 (mm)

pro trubičky do ID 6mm: 200 I'min
pro trubičky do ID 8 mm: 500 l/mln

*Další rozměry mikrokabelů a mikrotrubiček na dotaz.
Toto zařízení umožňuje zafouknout úseky až 500 m.
(Možno objednat příslušenství pro kabel až 7,5 mm a MT 12 mm)

e-mail: info@plumetop.cz www.plumetop.com tel/fax: +420 257 210 447
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UltimaZ™-P2P-V20-01
Zařízení pro zafukování vláken a mikrokabelů 0.8 - 4 mm*.

Použitelný pro vnější průměr HDPE trubiček 3 - 12 mm*.

UltimaZ ™ je určen pro zafukování vnitřní a venkovní FTTH. Pohon
zajišťuje el. vrtačka nebo AKU vrtačka s výstupním točivým
momentem přesahujícím 0,3 Nm při 250 - 500 otlmin.
Tlačná síla je regulovatelná pomocí magnetické spojky, která ochrání
mikrokabel před poškozením při zafukování.

Tlačná síla: O- 20 (N)
Pro mikrokabely o průměru: 0,8 - 4,0 mm
Pro mikrotrubičky: 3,0 - 12 mm
Doporučená rychlost: 40 (m/min)
Pohon: aku-vrtačka
Max. tlak: 12 (bar)
Rozměry: 215 x 136 x 132 (mm)
Váha: 2 (kg)

pro trubičky do ID 6mm: 200 IImin
pro trubičky do ID 8 mm: 500 I/min

*Další rozměry mikrokabelů a mikrotrubiček na dotaz.
Toto zařízení umožňuje zafouknout úseky až 500 m.

e-mail: info@plumetop.cz www.plumetop.com tel/fax: +420257210447


