
Název Zkratka Balení Obj. číslo

Solder Splice Blue 1,5-2,5mm2 SWSB 20 ks 34064

Solder Splice Red 0,5-1,5mm2 SWSR 20 ks 34063

Solder Splice Yellow 3-6mm2 SWSY 20 ks 34059

Aktualizováno k 02/08/2019 … The choice of professionals

SOLDER SPLICE

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Mohou být použity pro běžné spojování drátů v automobilovém, lodním, spotřebním i dalších průmyslech

1. Obnažte oba konce drátu
2. Vyberte správný druh Solder Splice pro váš průřez vodiče
3. Do každého konce Solder Splice vložte vodič a ujistěte se, že se odizolované části drátu překrývají uvnitř

viditelného pájecího prstence.

4. Zahřívejte první pájku ve středu trubičky, ideálně pomocí tepelného hořáku jako je KENT Blazer Torch (nebo

pomocí horkovzdušné pistole), až roztaví a spájí dráty. Zahřívejte dále zbývající průhlednou objímku pájeného
spoje, dokud se nesmrští na velikost drátu.

5. Nechte vychladnout.
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Vysoce výkonná samopájecí spojovací trubička s interním 
kroužkem pájedla.

✓ Pájedlo při zahřátí dráty spojí, zatímco se vnější trubice smrští, drát pevně uchytí a spoj uzavře.

✓ Dostupné ve 3 velikostech rozdělených podle barev – červená, modrá a žlutá. 

✓ Spojuje a zapečetí zároveň. 

✓ Výsledkem je pájený spoj.

✓ Ideální pro systémy jako alarmy apod., kde je pro výkon potřebná kontinuita.

INSTRUKCE
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SOLDER SPLICE

Technické informace

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.
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Popis : Solder splice

Životnost : 24 months

Velikost balení : Pack of 20 pcs

BOZP info : N/A

VOC : 0

Celní kód : 8536 90 10

Bezp. list : N/A


