Delock Tub termocontractabil cu conector de sârmă pentru
sudură, cutie de sortiment, 308 bucăți colorate
Descriere scurta
Acest set de la Delock este utilizat pentru a proteja și izola
cabluri, tuburi electrice sau fire.
Alegerea diferitelor tuburi termocontractabile și
conectori de sârmă
Acest set conține tuburi termocontractabile cu șase
diametre diferite și două lungimi diferite, precum și
conectori de sârmă pentru sudură cu patru dimensiuni
diferite, care pot fi utilizate în mai multe moduri diferite.
Aplicarea tuburilor de contracție și a conectorilor de
sârmă
Tuburile termocontractabile pot fi încălzite cu un pistol cu
aer cald; furtunul se micșorează la jumătate din diametrul
inițial atunci când este încălzit la un raport de contracție
2:1. Cu conectorii de sârmă pentru sudură, firele decupate
pot fi, pur și simplu, plasate pe manșonul pentru sudură,
fixate și încălzite cu un pistol cu aer cald. După răcire, se
formează o izolație impermeabilă în jurul îmbinării de lipit și
asigură o conexiune puternică a firelor. Conectorii de
sârmă asigură o rezistență ridicată la tracțiune, rezistență
la rupere și protejează împotriva deteriorării mecanice.
Ladă de depozitare practică
Cutia utilă este ideală pentru protejarea tuburilor de
contracție și a conectorilor de sârmă, păstrându-l fără
murdărie și praf. Cutia poate fi, de asemenea, refolosită
pentru a stoca diverse accesorii pentru scule, cum ar fi
șuruburi, piulițe etc.
Aplicație multifuncțională
Setul este ideal pentru electricieni, meșteșugari, pentru
repararea dispozitivelor acasă sau în atelier.
Specification
• Conținut:
Tub termocontractabil:
80 x diametru 2,0 mm maro, lungime: aprox. 50 mm
35 x diametru 4,0 mm verde, lungime: aprox. 50 mm
16 x diametru 6,0 mm galben, lungime: aprox. 50 mm
25 x diametru 8,0 mm rosso, lungime: aprox. 50 mm
15 x diametru 13,0 mm albastru, lungime: aprox. 80 mm
12 x diametru 18,0 mm alb, lungime: aprox. 80 mm
Conectori de sârmă pentru sudură:
50 x AWG: 26-24, transparent
40 x AWG: 26-24, roșu
20 x AWG: 26-24, albastru
15 x AWG: 26-24, galben
• Raport de contracție 2: 1
• Temperatură de micșorare: 125 °C ~ 150 °C
• Temperatura de topire prin sudare: 138 °C
• Material: poliolefină
• Dimensiunile cutiei (LxlxÎ): aprox. 196 x 132 x 41 mm

Nr. 20908
EAN: 4043619209088
Țara de origine: China
Pachet: Box

Pachetul contine
• Tub termocontractabil cu cutie de conectare a sârmei de sudură
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Technical characteristics
Temperatură de micșorare:

125 °C ~ 150 °C

Raport de contracție:

2:1

Physical characteristics
Material:

poliolefină
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