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SOLARIX – Inne

Narzędzia  
instalacyjne 

Częścią systemu Solarix są również narzędzia przeznaczone do 
instalacji poszczególnych komponentów okablowania strukturalnego. 
Do narzędzi tych należą: 

• Zestaw narzędziowy SX-TOOL-KIT – profesjonalny zestaw 
narzędzi instalacyjnych z pokrowcem do mocowania na pasku. 
Zestaw zawiera (1.) regulowane ostrze tnące z wnęką na nóż 
i uchwytem światła LED, (2.) obcinarkę do kabli instalacyjnych 
o średnicy do 12,7 mm, (3.) nożyczki do kabli poddane termicznej 
modyfikacji z przedłużonym mocowaniem, (4.) Nóż do bloku 
zacisków 110/66, (5.) Latarka Mini Maglight, (6.) Światło LED 
(220 mcd), (7.) Sharpie Super marker permanentny. Możesz także 
kupić nóż do bloków zaciskowych Krone.

• Szczypce HT-222 – te szczypce są przeznaczone do dzielenia 
przewodów o średnicy do 1 mm lub AWG 18.

• Szczypce do zaciskania HT-2008AR – to narzędzie może 
być używane do zaciskania większości konektorów używanych 
w połączeniu ze okablowaniem strukturalnym (np. RJ45 8p8c,  
RJ12 6p6c, RJ11 6p4c, RJ10 4p4c i 4p2c). Szczypce są wykonane 
z wysokiej jakości materiału, który zapewnia ich długą żywotność 
i niezawodność. Szczypce HT-2008AR są wytrzymałe, a dzięki 
wygodnemu uchwytowi praca z nimi jest łatwa. Częścią pakietu  
jest również mały śrubokręt.

SX-TOOL-KIT

HT-222 HT-2008AR

• Szczypce do zaciskania HT-n3 – szczypce N3 
przeznaczone są do zaciskania konektorów Solarix 
o oznaczeniu KRJS45/6ASLD. Szczypce są wykonane 
z wysokiej jakości materiału, który zapewnia ich długą 
żywotność i niezawodność.

• Ostrze HT-314 z nożami HT-314B (110) i HT-314BK (Krone) 
umożliwia bezpieczne cięcie drutu na listwie zaciskowej 110 
lub Krone. Na ostrzu można regulować siłę stosowano do 
przecinania (tj. 15 ± 2 kg w pozycji H i 10 ± 2 kg w pozycji L). 
Aby zapewnić lepszą obsługę i natychmiastową dostępność 
poszczególnych noży, urządzenie HT-314 jest w górnej części 
wyposażone we wnękę do przytrzymywania 1 szt noża.

 
• narzędzie do usuwania izolacji TA-4801 to poręczne 

narzędzie do szybkiego odizolowania kabla. Jest odpowiedni 
dla wszystkich grubości kabli UTP i FTP. Częścią przecinaka 
jest również prosty nóż, za pomocą którego można wyciąć 
w zacisku 110. 
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Oznaczenie Opis

SX-TOOL-KIT Zestaw narzędzi z narzędziem na pasek

SX-TOOL-KROne Nóż Krone do nastawiacza z zestawu SX-TOOL-KIT

HT-222 Kleszcze szczypiące 

HT-2008AR Kleszcze do ściskania – konektory 8p8c, 6p6c, 6p4c, 4p4c, 4p2c

HT-n3 Kleszcze do ściskania dla konektorów Solarix KRJS45/6ASLD

HT-314 Ostrze/boxer bez noża

HT-314B Nóż do bloku zaciskowego 110 do ostrza HT-314

HT-314BK Nóż do bloku zaciskowego 110 do ostrza HT-314

TA-4801 Ostrze kabli

HT-314BK TA-4801

SX-TOOL-KRONE HT-314


