
Uznane przez:

dla DTAG ZTV 40-II

SPECYFIKACJA

Nr produktu: . ........................................................ 101-171001001
Średnica kabla . ............................................................ 0.8-6.5 mm
Średnica duktu: .................................................................4-16 mm
Zakres wdmuchiwania1: . .............................................. Do 2,500 m
Prędkość wdmuchiwania2:. ........................................Do 90 m/min
Zalecane ciśnienie i przepływ powietrza2:. .
..........................................................8-16 bar (200-500 l/pr. min.)
Napięcie zasilania: . ......................................... 100-240 V, 50-60 Hz
Zużycie mocy: . ................................................................ Do 200 W
Waga: . ................................................................................ .13.5 kg
Długość:. . ........................................................... 250 mm/240 mm
Szerokość: . ......................................................... 150 mm/250 mm
Wysokość: . ............................................................220 mm/80 mm

Zasilane silnikiem elektrycznym 24V DC. Elektroniczny kontroler z elektronicznym 
licznikiem prędkości i możliwością wstępnego ustawienia zakresu wdmuchiwania. 
1) Zależy od typu mikroduktu i kabla. 
2) Chłodne i suche powietrze. 

Wdmuchiwarka do światłowodów FTTH oraz mikrokabli do 6.5 mm

Kompatybilna z OptiCloud
Dostęp do danych OptiCloud pozwala na: dokumentację pracy, 
sprawdzenie danych eksploatacji maszyny (informacje o tym 
jak maszyna pracuje oraz dane pozwalające na poprawę jej 
działania), dostęp do zaleceń konserwacji i serwisu. Szablon 
LOG może być indywidualnie dostosowany.

Wyposażona w system ochrony włókna
Technologia ochrony włókna, która zatrzymuje maszynę 
w momencie napotkania przez kabel oporu. 

Weryfikacja jakości wdmuchiwania
Każde zadanie zostaje zakończone wygenerowaniem pełnego 
raportu, który dokumentuje jakość przeprowadzonego 
wdmuchiwania. Minimalizuje to ryzyko kosztownych błędów.  

Regulowany moment obrotowy i kontrola prędkości

MICROFLOW LOG
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Zawór zwrotny powietrza 
Różne warianty dla duktów o średnicach od 5 do 12 mm.

Adapter 
Nr produktu: 103-30154

Zakończenie kabla
Różne warianty 2-6 mm.

FlowLUB 5000 
Nr produktu: 103-30530

Szeroki wybór adapterów do duktów i światłowodów 
dostępnych na zamówienie. 

110/230 V

NIE ZAPOMNIJ ZAMÓWIĆ

Zestaw adapterów
Możesz wybrać pomiędzy adapterami do włókien 
o średnicach 0.8-6.5 mm. 

Zestaw uszczelek
Możesz wybrać pomiędzy uszczelkami do adapterów 
0.8-6.5 mm. 
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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 adapterów zawiera:

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

MICROFLOW TOUCH & LOG
ADAPTERY

Adaptery dostępne są 
w różnych rozmiarach dla 
duktów o średnicy 4-16 mm 
oraz włókien/kabli o średnicy 
0.8-6.5 mm.

Prowadnice 
wejściowe:
1.5-6.8 mm.

Oringi dla kół 
napędowych:
2.0-6.5 mm.

Uszczelki MicroFlow 
V5 dostępne są 
w różnych 
rozmiarach dla 
duktów o średnicy 
4-16 mm oraz 
włókien/kabli o 
średnicy 0.8-6.5 mm.
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