Delock Zsugorodó cső forrasztó vezeték csatlakoztató kiegészítők
doboza, 308 db. színes hőre
Leírás
Ez a Delock készlet használható kábelek, elektromos
csövek és vezeték védelmére és szigetelésére.
Különböző hőre zsugorodó csövek és vezeték
csatlakoztatók választéka
Ez a készlet tartalmaz 6 különböző étmérőjű és két
különböző hosszúságú hőre zsugorodó csöveket, valamint
forrasztó vezeték csatlakozók négy különböző méretben,
amelyet sokféleképpen lehet használni.
Zsugorodó csövek és vezeték csatlakoztatók
használata
A zsugorodó csövek melegíthetők egy forró levegős
pisztollyal eredeti ármérőjének felére csökken a cső,
melegítéskor 2:1-es a zsugorodási arány. A forrasztó
vezeték csatlakozókkal a lecsupaszított vezetékek
egyszerűen helyre rakhatók a forrasztó ujjba rögzítve és
melegítve egy forrasztó pisztollyal, Hűlés után a
vízlepergető szigetelés alakul ki a forrasztott kapcsolatok
körül és biztosítja a vezetékek egy erős kapcsolatát. A
vezetékek
kapcsolatai
biztosítják
a
magas
húzófeszültséget, szakításmentességet és mechanikai
sérülés Ellen nyújt biztosítékot.
Praktikus tároló doboz
A kézre álló doboz ideális a zsugorodó csövek és vezeték
kapcsolatok védelmére, azokat tisztán és portalanul
tárolja. A doboz újra is hasznosítható, hogy különböző
eszköz kiegészítőket tároljon, úgy, mint csavarok és
anyacsavarok.
Többfunkciós alkalmazás
A szett ideális elektronikusok, szakemberek számára,
otthoni vagy munkahelyi eszközök megjavítására.
Műszaki adatok
• A csomag tartalma:
Hőre zsugorodó cső:
80 x átmérő 2,0 mm, barna, hosszúság: kb. 50 mm
35 x átmérő 4,0 mm, zöld, hosszúság: kb. 50 mm
16 x átmérő 6,0 mm, sárga, hosszúság: kb. 50 mm
25 x átmérő 8,0 mm, piros, hosszúság: kb. 50 mm
15 x átmérő 13,0 mm, kék, hosszúság: kb. 80 mm
12 x átmérő 18,0 mm, fehér, hosszúság: kb. 80 mm
Forrasztó vezeték kapcsolatok:
50 x AWG: 26 - 24, átlátszó
40 x AWG: 22 - 18, piros
20 x AWG: 16 - 14, kék
15 x AWG: 12 - 10, sárga
• Zsugorodási arány: 2:1
• Zsugorodási hőmérséklet: 125 °C ~ 150 °C
• Zsugorodási hőmérséklet: 138 °C
• Anyag: poliolefin
• Doboz mérete (HxSzxM): kb. 196 x 132 x 41 mm
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Csomag: Doboz

A csomag tartalma
• Hőre zsugorodó cső forrasztó vezeték kapcsolatok doboza
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Képek
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Technical characteristics
Zsugorodási hőmérséklet:

125 °C ~ 150 °C

Zsugorodási arány:

2:1

Physical characteristics
Készült:

poliolefin
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