
Wideomikroskop inspekcyjny CI-1100

Wideomikroskop inspekcyjny DI-1000

sPosÓB zaMaWiaNia:
Ci-1100 – wideomikroskop inspekcyjny z ekranem LCd

cecHY:
•	 poręczny, do inspekcji złączy światłowodowych w adapterach i portach
•	 pozwala na bezpieczną inspekcję aktywnych złączy
•	 rozdzielczość optyczna na poziomie 0,5 µm (odpowiada powiększeniu 400x)

koNFiGUracJe:
•	 Ci-1100 - kompletne rozwiązanie polowe do inspekcji złączy optycznych; sonda oraz ekran LCd zasilane bateryjnie, 

pozwalają na komfortową pracę w każdych warunkach
•	 di-1000 - sonda zakończona konektorem uSB do komputera pC, laptopa lub reflektometru

daNe TecHNiczNe:

cecHY:
•	 łatwy w obsłudze
•	wysoka jakość obrazu
•	 lekki, mały rozmiar oraz poręczny
•	 dostępne wersjie z powiększeniem 200x lub 400x
•	 szeroka gama końcówek dla różnych rodzajów złącz
•	 8 godzin pracy na baterii
•	możliwość podłączenia do ekranu zewnętrznego
•	 nowy sposób akwizycji danych oraz nowe oprogramowanie

koNFiGUracJe:
•	 zestaw inspekcyjny z kompletem narzędzi do czyszczenia złączy  i walizką transportową
•	 zestaw inspekcyjny

daNe TecHNiczNe:

Ci-1100 di-1000

zasilanie wbudowana bateria 9,6 V lub sieciowe port uSB

pole widzenia
425 μm x 320 μm (standardowo)
425 μm x 320 μm (standardowo)

640 μm x 480 μm (opcja z mniejszym powiększeniem)
400 μm x 300 μm

rozdzielczość optyczna 0,5 μm

źródło światła niebieska dioda LEd

wymiary sonda: średnica 35 mm, długość 175 mm
monitor 3,5” tFt-LCd: 105 mm / 90 mm / 45 mm (złożony)

średnica 35 mm 
długość 175 mm

masa [g] sonda: 200 monitor: 255 (bez baterii) 200

zasilanie sieciowe dC 12 V

zasilanie bateryjne wbudowany akumulator 12 V

czas pracy na baterii 8 godzin

wyświetlacz 3,5 cala tFt LCd

wymiary szer./wys./głęb. [mm] 205/94/25

masa [kg] 1,6

TELEKOM ACCESS FTTx

widEoMikroSkop iNSpEkcYjNY EaSY GEt

widEoMikroSkop iNSpEkcYjNY ci-1100, di-1000

Wideomikroskop EasyGet

cecHY:
•	 zawiera niezbędne wyposażenie do kontroli i czyszczenia złączy optycznych w sieciach światłowodowych
•	 niezastąpione wyposażenie ekip serwisujących światłowodowe sieci telekomunikacyjne, lokalne i CatV

WYPosaŻeNie:
•	mikroskop inspekcyjny do kontroli ferrul
•	 czyszczarka czoła ferruli Czzo
•	 butla ze sprężonym powietrzem
•	 butla ze sprężonym izopropanolem
•	 chusteczki bezpyłowe - CHBp
•	 pędzelek do czyszczenia czoła ferruli
•	 szczoteczka do czyszczenia tulejek łączników
•	walizka
zastrzega się zmiany typów poszczególnych detali, przy zachowaniu ich funkcjonalności.

sPosÓB zaMaWiaNia:
wzkCzM – walizkowy zestaw kontrolno-czyszczący do złączy optycznych z mikroskopem

TELEKOM ACCESS

waLizkowY zEStaw do koNtroLi i czYSzczENia złączY wzkczM

Walizkowy zestaw do kontroli 
i czyszczenia złączy 

cecHY:
•	 zawiera zestaw niezbędnych narzędzi do montażu i czyszczenia osprzętu światłowodowego
•	 niezastąpione wyposażenie ekip serwisujących światłowodowe sieci telekomunikacyjne, lokalne i CatV

WYPosaŻeNie:
•	 nóż do zdejmowania powłoki kabla wzdłużny i dookólny regulowany aM-1
•	 nóż do zdejmowania powłoki kabla wzdłużny aM-2
•	 stripper do luźnej tuby włókna (mały) idEaL 45-163
•	 stripper do powłoki zewnętrznej kabla liniowego (duży) idEaL 45-164
•	 stripper do luźnej tuby włókna jokari pwS-003
•	 stripper do włókna w ścisłej tubie Ck-0,5
•	 stripper do włókna w powłoce pierwotnej (250 µm), stripper Miller Fo-103-S
•	 stripper do włókna w powłoce pierwotnej (250 µm) i do ściągania powłoki zewnętrznej CFS-2
•	 stripper do zdejmowania powłoki zewnętrznej kabla stacyjnego i liniowego
•	 szczypce bocznego cięcia
•	 nożyczki do kewlaru Fiskars 9874
•	 czyszczarka czoła ferruli Czzo
•	 butla ze sprężonym powietrzem
•	 butla ze sprężonym izopropanolem
•	 chusteczki czyszczące 50 szt.
•	 nagrzewnica HG 3000 SLE
•	 dysza odbiciowa do nagrzewnicy
•	 taśma izolacyjna
•	 taśma miernicza 5 m
•	 nóż płaski
•	 pistolet do zaciągania taśm kablowych
•	walizka
zastrzega się zmiany typów poszczególnych detali przy zachowaniu ich funkcjonalności.

waLizka do MoNtażu i oBrÓBki kaBLi światłowodowYcH wMokS

Walizka do montażu i obróbki kabli 
światłowodowych

NOWOŚĆ
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