
oBciNarka włÓkiEN światłowodowYcH FitEL S326

oBciNarka włÓkiEN światłowodowYcH Fujikura ct-30

cecHY:
•	 cięcie włókna w jednym kroku
•	 poręczna i wszechstronna
•	 łatwa i wygodna w obsłudze
•	 trwała i odporna budowa
•	 szeroko otwieralna pokrywa
•	wytrzymałe ostrze
•	 lekka (ok. 30% lżejsza od poprzedniego modelu )
•	 pojemnik na odcięte włókna o dużej pojemności
•	 żywotność ostrza do 48000 cięć

WYPosaŻeNie:
•	 obcinarka
•	 uniwersalny uchwyt włókna
•	 dwa standardowe pojemniki na odcięte włókna
•	 pojemnik na odcięte włókna o dużej pojemności 
•	 twarda obudowa
•	 klucz imbusowy
•	 instrukcja obsługi

cecHY:
•	mały rozmiar, lekka oraz poręczna
•	 cięcie do 12 różnych typów włókien
•	 prędkość ostrza i kowadełka jest kontrolowana mechanicznie
•	wspólne ostrze z serią Ct-20
•	 16 pozycji rotacyjnych i 3 wysokości
•	 żywotność ostrza do 48000 cięć

WYPosaŻeNie:
•	 obcinarka
•	 kompaktowy pojemnik na odcięte włókna
•	 pojemnik na odcięte włókna o dużej pojemności
•	 boczna osłonka
•	walizka do przenoszenia
•	 imbus
•	 instrukcja obsługi

Obcinarka FITEL S326

Obcinarka Fujikura CT-30

Mikroskop inspekcyjny OFS 300

Mikroskop inspekcyjny FIS-400

cecHY:
•	 uniwersalny adapter do ferrul 2,5 mm
•	 jeden zestaw baterii pozwala na 60 godzin nieprzerwanej pracy mikroskopu
•	 specjalny uchwyt oraz instrukcja obsługi w zestawie
•	mikroskopy oFS-300 dostępne są w dwóch wykonaniach: z powiększeniem 200x i 400x

daNe TecHNiczNe:

sPosÓB zaMaWiaNia:
oFS-300-400C – mikroskop inspekcyjny z powiększeniem 400 razy

oFS-300-200C oFS-300-400C
powiększenie 200 400
filtr ochronny Scott kG3
temperatura pracy [°C] 0 ~ +50
temperatura przechowywania [°C] -20 ~ +50
zasilanie 2 baterie alkaliczne aa
masa [kg] 0,67
wymiary szer./wys./głęb. [mm] 130/50/200

sPosÓB zaMaWiaNia:
FiS-400 – mikroskop FiS z powiększeniem 400x

cecHY:
•	 lekka i ergonomiczna konstrukcja
•	 oświetlenie diodą LEd emitującą światło białe
•	 zasilanie dwoma 3 V litowymi bateriami zapewniającymi 50 godzin ciągłej pracy
•	 dostępne wersje z powiększeniem 200x i 400x
•	 standardowo wyposażenie w uniwersalny adapter do złączy z ferrulą o średnicy 2,5 mm (dostępne inne typy adapterów)
•	 bardzo wygodny w użyciu (miękki uchwyt i duża niezawodność)

daNe TecHNiczNe:
powiększenie 200 lub 400 razy
zasilanie 2 litowe baterie 1,5 V
średnica ferruli [mm] 2,5

TELEKOM ACCESS

MikroSkop iNSpEkcYjNY oFS-300

MikroSkop iNSpEkcYjNY FiS
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