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Wdmuchiwarka do włókien sieci FTTH (EPFU) 
i mikro kabli

110/230 V

SPECYFIKACJA
Symbol urządzenia.:....................................................................................................................   .101-10051
Średnica włókna/kabla:. ........................................................................................................... . 0.8 - 6.5 mm
Średnica mikroduktu:. ................................................................................................................... .4 - 16 mm
Zakres wdmuchiwania1:............................................................................................................... . Do 2500 m
Prędkość wdmuchiwania1:....................................................................................................... .Do 90 m/min.
Zalecane ciśnienie i przepływ powietrza2:........................................................ 8-16 bar (200-500 l/pr. min.)
Waga (włącznie z kontrolerem):......................................................................................................... .11.6 kg
Długość (wdmuchiwarka/kontroler):. ................................................................................ .250 mm/200 mm
Szerokość (wdmuchiwarka/kontroler):............................................................................. . 150 mm/150 mm
Wyokość (wdmuchiwarka/kontroler):. ............................................................................... . 220 mm/80 mm
Zasilane silnikiem elektrycznym 24V DC 
Elektroniczny kontroler z elektronicznym licznikiem prędkości z możliwością wstępnego ustawienia zakresu wdmuchiwania.
Regulowany moment obrotowy wdmuchiwania kabla. Technologia ochrony zapobiegająca uszkodzeniu włókna. 
1) Zależy od typu mikroduktu i kabla.
2) Zimne i suche powietrze.
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• Wyposażona w unikalną technologię 
ochrony włókien

• Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy
•  Regulowana prędkość i moment obrotowy 
• Automatyczne zatrzymywanie

Kontroler
Kontroler wdmuchiwarki Microflow Touch 
wyposażony jest w przyjazny dla użytkownika 
ekran dotykowy umożliwiający wykonywanie 
wielu regulacji: 

• Maksymalny moment obrotowy silnika
• Maksymalna prędkość
• Wstępne ustawienie licznika z 

automatycznym zatrzymaniem po 
osiągnięciu zakresu wdmuchiwania

• Zwiększanie prędkości  (do maksymalnej
prędkości)

• Zmniejszanie prędkości  (od maksymalnej
prędkości do zatrzymania)

• Wyświetlanie licznika metrów, aktualnej 
prędkości i aktualnego momentu 
obrotowego 

MicroFlow Touch wyposażona jest w 
unikalną technologię ochrony włókna, 
która zatrzymuje proces wdmuchiwania 
w momencie napotkania przez włókno 
oporu. Każda przeszkoda jest rejestrow-
ana przez czujnik i silnik zatrzymuje się.   
Maszyna zatrzyma się automatycznie 
również w przypadku, gdy moment obro-
towy przekroczy maksymalny poziom. W 
obu przypadkach zatrzymanie maszyny 
następuje natychmiast, dzięki czemu 
włókno nie ulega uszkodzeniu. 
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Adaptery MicroFlow V5

Wszystkie wdmuchiwarki serii MicroFlow muszą być wyposażone w zestaw
adapterów. Wszystkie adaptery są wymienne, dzięki czemu można wdmuchiwać 
różne rozmiary kabli. 
Zestaw składa się z górnego i dolnego adaptera, które razem tworzą 
hermetyczny obszar wokół duktu i włókna. 

Zestaw zawiera:

• Sensor arm kit (zestaw z czujnikiem wykrywającym wygięcie włókna) lub
super straight kit (zestaw precyzyjny na wprost) - rozmiar opcjonalny.

• Koła napędowe z oringami.
• Prowadnica wejściowa.

MICROFLOW TOUCH & LOG
ADAPTERY

Przy zamówieniu 

prosimy podać rozmiar 

włókna/kabla oraz 

duktu

Płytki adaptera dostępne są 
w różnych rozmiarach dla
OD duktów 5-16 mm oraz 
włókien/kabli 0.8-6.5 mm

Prowadnice
wejściowe:
1.5-6.8 mm.

Oringi dla kółek 
napędowych:
2.0-6.5 mm.

Uszczelki MicroFlow 
V5 dostępne są w 
różnych rozmiarach
dla OD duktów
5-16mm oraz 
włókien/ kabli 
0.8-6.5 mm


