Conector PRO EasyF "F
rápido", angular e blindado
(Classe A+)
Universal: Ø 5...7,5mm

A Televés reserva o direito de modiﬁcar o produto

Conector proﬁssional F rápido, com sistema de montagem PRO
EasyF que permite realizar a ﬁxação do cabo apenas com um
parafuso. Além disso, este sistema é compatível com uma ampla
gama de diâmetros de cabos coaxiais (Ø5...7,5mm),
Oferece elevada blindagem graças à construção em Zamak e a uma
lâmina metálica extra (Classe A+).
Fornecido em caixas de 25 uds.

Ref.413410
Art.Nr

FSW2000N

EAN13

8424450172438

Destaca-se por
Elevada blindagem: Classe A+
Compatibilidade com ampla gama de diâmetros de cabo coaxial
Instalação muito simples no cabo: reutilizável
Conexão simples, ﬁável e segura

Características principais
Formato angular
Instalação sem necessidade de ferramentas

Descubra
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Conectores Profesionales EasyF
Os novos conectores PROEasyF garantem uma blindagem A+ e facilitam a montagem através de um único parafuso que
garante o aperto do condutor central muito mais efectivo do que a Ligação mediante encaixe dos conectores de
compressão.
O fabrico em Zamak-5 zincado proporciona uma alta durabilidade, já provada pelas inúmeras instalações que se
encontram dotadas de conectores PRO de gerações anteriores.

A qualidade da instalação não depende apenas da características do cabo coaxial, depende também da qualidade do
conector e respectiva montagem.
Utilizar um cabo de alta blindagem não é suﬁciente sem um conector que corresponda.
Os conectores EasyF são os mais efectivos e eﬁcientes do mercado.
Uma das grandes vantagens do conector EasyF é a rapidez de montagem.
Também não são necessárias ferramentas especíﬁcas para obter uma blindagem superior à alcançada pelos conectores
de compressão.

As vantagens da análise visual
Simplicidade e rapidez de montagem:

Um único parafuso
Ligação sempre visível
Ligação rápida
Sem acessórios separados

Ligação segura:

A sua aplicação poupa tempo e custo de instalação
Garante a ﬁabilidade da ligação e não necessita de revisões futuras/li>
O instalador terá a conﬁança que se há um problema, este não será dos conectores

Eléctricamente perfeito:

Fabrico totalmente robotizado
Blindagem total que impede efeitos indesejados na recepção da TDT
Adaptação perfeita aos elementos da rede de distribuição
Pelo seu rendimento e qualidade, é o conector a utilizar no Dividendo Digital
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O conector profissional
Cómodo: tampa articulada e parafuso ﬁxo à mesma
Fácil: o vivo do cabo é guiado através de uma ranhura de um acessório plástico
Seguro: as ranhuras dentadas asseguram um aperto sólido do cabo coaxial
Simples: um único parafuso para fechar a tampa e apertar o cabo
Classe A+: lâmina de blindagem extra
Compacto: O conjunto não apresenta peças soltas durante o processo de ligação
Fabricado em Zamak: zincado, bicromado e RPR
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