
waLizkowY zEStaw Narzędzi tooLSEt pro

cecHY:
•	wykonana z wysokiej jakości materiału (Codura 600)
•	wysoka odporność na przetarcia
•	 solidna konstrukcja oparta na metalowym stelażu
•	 zaprojektowany tak aby maksymalnie ułatwiać pracę instalatora sieci światłowodowych
•	 zawiera wszystkie niezbędnie narzędzia do przygotowania światłowodu

WYPosaŻeNie:
•	 ściągacz izolacji (stripper) dla: 125, 250, 900 mikronów (szczypce do ręcznego zdejmowania izolacji 

światłowodowych) 
•	wizualny lokalizator uszkodzeń (źródło światła 650 nm) (źródło światła czerwonego o zasięgu około 10 km)
•	 nożyczki do kevlaru 
•	 nóż do kabla 8-28mm bez ostrza hakowego 
•	 obcinak do kabli 
•	 szczypce precyzyjne półokrągłe skośne 
•	 profesjonalne chusteczki bezpyłowe 280 szt. 
•	 dyspenser na alkohol (pompka z alkoholem izopropylowym do czyszczenia włókien światłowodowych)
•	 pęseta
•	 zestaw śrubokrętów standard – 4 szt. 
•	 nóż do tub
•	 okulary ochronne 
•	 opaski do kabli 
•	 calówka 3 metrowa  
•	 osłonki spawu 50 szt.
•	 nóż monterski 

Zestaw narzędzi ToolSet Pro

CZZO TCZCzzo
•	 czyszczarka taśmowa złączek optycznych
•	 niezbędne wyposażenie wszystkich eksploatatorów złączy optycznych
•	 przeznaczona do czyszczenia czół ferrul złączek optycznych za pomocą taśmy tCz
CLEMatE
•	 kaseta czyszcząca o wydajności do 400 czyszczeń
•	wymienne wkłady z taśmą czyszczącą
pSp-400
•	 sprężone powietrze
•	 zawiera 400 ml wysokiej czystości sprężonego powietrza do przedmuchiwania włókien, złączy oraz przyrządów  

z nimi współpracujących
iSp-200
•	 izopropanol w aerozolu
•	 zawiera 200 ml czystego izopropanolu do czyszczenia włókien, złączy oraz przyrządów z nimi współpracujących
pdCF
•	 pędzelek do czyszczenia ferrul
SdCa
•	 szczoteczki do czyszczenia wew. tulejki adaptera 
CHBp
•	 chusteczki bezpyłowe 
•	 przeznaczone do czyszczenia czoła ferruli złączy opycznych
•	wykonane z czystej celulozy, nie zostawiają drobnych cząstek papieru na czyszczonych powierzchniach

sPosÓB zaMaWiaNia:
Czzo – czyszczarka do złączy optycznych

CLEMATE

TELEKOM ACCESS

TELEKOM ACCESS

Narzędzia do czYSzczENia

cecHY:
•	 czyści ferrule w złączach i przez adaptery
•	 niski koszt pojedynczego czyszczenia
•	 efektywnie czyści wiele rodzajów zabrudzeń, w tym kurz i tłuszcz
•	 ergonomiczne, wygodne czyszczenie jednym ruchem
•	 automatyczne przewijanie zapewnia czyszczenie za każdym razem nowym fragmentem taśmy czyszczącej
•	 spełnia wymagania normy Eu/95/2002/EC (roHS)
•	 dostępne w wersji miniaturowej (one-Click Cleaner Mini)
•	 dostępne w wersji z powiększoną powierzchnią czyszczącą do 2 mm
•	 dostępne w wersji duplex do złącz LC
•	 dostępne także dla złącz Mpo/Mpt

model opis długość [mm] podstawa [mm]

one-Click E-2000, SC, St, FC one-Click Cleaner E2000, SC, St, FC (500 czyszczeń)

172 17,5/17,5one-Click Mu/LC one-Click Cleaner Mu/LC (500 czyszczeń)

one-Click odC one-Click Cleaner odC (zewnętrzny 500 czyszczeń)

one-Click Mini-100 SC, St, FC one-Click Cleaner Mini-100 SC, St, FC (100 czyszczeń)

120,65 17,5/30,2
one-Click Mini-100 Mu/LC one-Click Cleaner Mini-100 Mu/LC (100 czyszczeń)

one-Click Mini-500 SC, St, FC one-Click Cleaner Mini-500 SC, St, FC (500 czyszczeń)

one-Click Mini-500 Mu/LC one-Click Cleaner Mini-500 Mu/LC (500 czyszczeń)

one-Click ultra Cleaner 2.5 one-Click ultra Cleaner 2.5 SC, St, FC (powiększona powierzchnia czyszcząca, 500 czyszczeń) 203,2 22,2/33,3

one-Click d-LC one-Click ultra Cleaner d-LC (LC duplex, 500 czyszczeń x 2) 195 18/30

one-Click Mpo one-Click Cleaner Mpo (Mpo/Mtp®, 500 czyszczeń) 203,2 19/44,5

sPosÓB zaMaWiaNia:
iN-oNE-CLiCk-CLEaNEr 2,5mm - czyszczarka do ferrul 2,5 mm

E-2000, SC, 
ST, FC MU/LC

ULTRA

Mini-100 
MU/LC

Mini-100 SC, 
ST, FC ODC

czYSzczarka oNE-cLick-cLEaNEr

ISP-200

CHBP
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