Delock Θερμο-συστελλόμενος σωλήνας με κυτίο συλλογής
συνδέσμων σύρματος συγκόλλησης 308 τεμάχια πολύχρωμα
Περιγραφή
Αυτό το σετ της Delock χρησιμοποιείται για την
προστασία και τη μόνωση καλωδίων, ηλεκτρικών
συνδέσεων ή συρμάτων.
Επιλογή
από
διαφορετικούς
θερμόσυστελλόμενους
σωλήνες
και
συνδέσμους
συρμάτων
Αυτό το σετ περιλαμβάνει θερμό-συστελλόμενους
σωλήνες με έξι διαφορετικές διαμέτρους και δύο
διαφορετικά μήκη, καθώς επίσης και συνδέσμους
συρμάτων συγκόλλησης σε τέσσερα διαφορετικά
μεγέθη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους.
Εφαρμογή των συστελλόμενων σωλήνων και των
συνδέσμων συρμάτων
Οι θερμό-συστελλόμενοι σωλήνες μπορούν να
θερμανθούν με ένα πιστόλι θερμού αέρα. Ο σωλήνας
συρρικνώνεται στο μισό της αρχικής διαμέτρου του
όταν θερμανθεί με δείκτη συστολής 2:1. Με τους
συνδέσμους σύρματος συγκόλλησης, τα ριγέ σύρματα
μπορούν απλά να τοποθετηθούν στο περίβλημα
συγκόλλησης, να στερεωθούν και να θερμανθούν με ένα
πιστόλι θερμού αέρα. Μετά την ψύξη, σχηματίζεται μια
αδιάβροχη μόνωση γύρω από τον σύνδεσμο
συγκόλλησης και διαβεβαιώνει μια ισχυρή σύνδεση των
συρμάτων. Οι σύνδεσμοι των συρμάτων διαβεβαιώνουν
υψηλή δύναμη εφελκυσμού, αντοχή στο σκίσιμο και
προστατεύουν από τη μηχανική φθορά.
Πρακτικό κουτί αποθήκευσης
Το πρακτικό κυτίο είναι ιδανικό για την προστασία των
συστελλόμενων σωλήνων και των συνδέσμων
συρμάτων, διατηρώντας τα μακριά από ακαθαρσίες και
σκόνη. Το κυτίο μπορεί επίσης να ξαναχρησιμοποιηθεί
για αποθήκευση διάφορων αξεσουάρ εργαλείων, όπως
βίδες, παξιμάδια κλπ.
Πολυλειτουργική εφαρμογή
Το σετ είναι κατάλληλο για ηλεκτρολόγους, τεχνίτες,,
για επιδιορθώσεις συσκευών στο σπίτι ή στο
εργαστήριο.
Χαρακτηριστικά
• Περιεχόμενο:
Θερμό-συστελλόμενος σωλήνας:
80 x διάμετρο 2,0 mm καφέ, μήκος: περ. 50 mm
35 x διάμετρο 4,0 mm πράσινο, μήκος: περ. 50 mm
16 x διάμετρο 6,0 mm κίτρινο, μήκος: περ. 50 mm
25 x διάμετρο 8,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 50 mm
15 x διάμετρο 13,0 mm μπλε, μήκος: περ. 80 mm
12 x διάμετρο 18,0 mm λευκό, μήκος: περ. 80 mm
Σύνδεσμοι σύρματος συγκόλλησης:
50 x AWG: 26 - 24, διάφανο
40 x AWG: 22 - 18, κόκκινος
20 x AWG: 16 - 14, μπλε
15 x AWG: 12 - 10, κίτρινο
• Λόγος συρρίκνωσης 2:1
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• Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 125 °C ~ 150 °C
• Θερμοκρασία τήξης συγκόλλησης: 138 °C
• Υλικό: πολυολεφίνη
• Διαστάσεις κουτιού (ΜxΠxΥ): περίπου 196 x 132 x 41 mm
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Θερμό-συστελλόμενος σωλήνας με κυτίο συνδέσμων συρμάτων συγκόλλησης
Εικόνες
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Technical characteristics
Θερμοκρασία συρρίκνωσης:

125 °C ~ 150 °C

Λόγος συρρίκνωσης:

2:1

Physical characteristics
Υλικό:

πολυολεφίνη
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