Delock Krabice se sortimentem trubic smršťujících se teplem s
pájecím konektorem drátu, 308 ks, barevné
Popis
Tato sada značky Delock se používá k ochraně a izolaci
kabelů, elektrických plášťů nebo drátů.
Výběr různých trubic smršťujících se teplem a
konektorů drátů
Tato sada obsahuje trubice smršťující se teplem šesti
různých průměrů a dvou různých délek, ale i pájecí
konektory drátu čtyř různých rozměrů, které lze používat
mnoha různými způsoby.
Aplikace smršťujících se trubic a konektorů drátů
Trubice smršťující se teplem lze ohřívat horkovzdušnou
pistolí; ohřátím v poměru smrštění 2:1 se trubice smrští na
polovinu svého původního průměru. Díky pájecím
konektorům drátu lze vodiče zbavené na koncích izolace
prostě vložit do pájecího pouzdra, připevnit a ohřát
horkovzdušnou pistolí. Po vychladnutí se kolem pájeného
spoje vytvoří voděodolná izolace, která zajistí silné spojení
vodičů. Pájecí konektory zajišťují vysokou mez pevnosti v
tahu, odolnost proti přetržení a ochranu proti
mechanickému poškození.
Praktická skladovací krabička
Praktická krabice je ideální na ochranu smršťujících se
trubic a konektorů drátů, aby se neznečistily od špíny a
prachu. Krabici lze také opakovaně používat ke skladování
různých nástrojových doplňků jako například šroubů, matic
atd.
Multifunkční aplikace
Tato sada je ideální pro elektrikáře, řemeslníky, na opravy
zařízení v domácnosti nebo v dílně.
Specifikace
• Obsah:
Trubice smršťující se teplem:
80 x průměr 2,0 mm hnědé, délka: cca. 50 mm
35 x průměr 4,0 mm zelené, délka: cca. 50 mm
16 x průměr 6,0 mm žlutý, délka: cca. 50 mm
25 x průměr 8,0 mm červený, délka: cca. 50 mm
15 x průměr 13,0 mm modrý, délka: cca. 80 mm
12 x průměr 18,0 mm bílý, délka: cca. 80 mm
Pájecí konektory drátu:
50 x AWG 26 - 24, průhledné
40 x AWG 22 - 18, červený
20 x AWG 16 - 14, modrý
15 x AWG 12 - 10, žlutý
• Poměr smrštění 2:1
• Smršťovací teplota: 125 °C ~ 150 °C
• Teplota tání pájky: 138 °C
• Materiál: polyolefin
• Rozměry Krabice (DxŠxV): cca. 196 x 132 x 41 mm

Číslo produktu 20908
EAN: 4043619209088
Země původu: China
Balení: Box

Obsah balení
• Krabice trubic smršťujících se teplem s pájecími konektory drátu
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Příslušenství
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Technical characteristics
Smršťovací teplota:

125 °C ~ 150 °C

Poměr smrštění:

2:1

Physical characteristics
Materiál:

polyolefin
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