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wdmuchiwarka do mikrokab

Nasz ostatni wyrób, wdmuchiwarka do mikrokabli Blue Dragon Jet mini została stworzona do budowy ostatnich
odcinków sieci FTTH (Fiber to the Home - włókno do domu). Jej prosta i kompaktowa budowa sprawia, że jest dziecinnie prosta
w użyciu. Głowica maszyny jest wyposażona do obsługi mikrokabli o średnicy od 2.5 mm do 9.8 mm. Wdmuchiwarka jest
wyposażona w specjalne tuleje prowadzące umożliwiające proces wdmuchiwania włókna począwszy od średnicy 0.8 mm.
Specjalne zamknięcia sprawiają, że głowica pracuje bardzo szybko.
Blue Dragon Jet mini: nie ma własnego silnika, może być napędzana z zewnętrznych urządzeń jak np. wkrętarka, wiertarka.
Używając sprzęgła wkrętarki, można ustawić dokładną maksymalną moc podajnika rolkowego.
CPS (Cable Protection System)- unikalny system ochrony kabla poprzez precyzyjne prowadzenie ruchomej części podajnika.
Dragon Jaws (szczęki smoka)- specjalnie skonstruowane tulejki zaciskowe do mikrorurek. Odpowiednio wyprofilowane ostre
zęby zapewniają pewne mocowanie rurek, nie powodując zmniejszenia przekroju mikrorurki.
W standardowym wyposażeniu znajdują się 3 zestawy rolek z gumy o różnej twardości. Standardowo urządzenie wraz z
osprzętem dostarczane jest w mocnej, drewniano aluminiowej skrzyni.
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DANE TECHNICZNE
Średnice kabli
Średnice mikrorurek
Zasięg wdmuchiwania
Prędkość wdmuchiwania
Maksymalne ciśnienie pracy

Ø 0,8 - 10 mm
Ø 5 - 16 mm
do 1000 m
do 110 m/min
15 bar
5 kg

Waga

WYMIARY WDMUCHIWARKI
Długość

260 mm

Szerokość

140 mm

Wysokość

240 mm
SKRZYNIA TRANSPORTOWA

Długość

450 mm

Szerokość

350 mm

Wysokość

310 mm

Waga kompletna
(maszyna, skrzynia, osprzęt)

8 kg

DODATKOWE AKCESORIA:
- Płyn poślizgowy
- Końcówki na kable
- Kulki do kalibracji

- Nożyce do mikrorurek
- Stojaki do bębnów
- Nożyce do kabli

Wymagana wydajnośc kompresora
3

mikrorurki do 8mm :
0,8m /min
mikrorurki do 8-12mm: 1,0m3 /min
3
mikrorurki do 12-15mm: 1,5m /min
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