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■■ dla wszystkich sieci METRO/LAN/FTTx 
■■ przygotowana do spawania włókien EZ-Bend® systemu FTTH  
 Neptun Media
■■ najbardziej odporna spawarka na rynku (szczelność IP52) 
■■ pasywne centrowanie włókien
■■ spawanie włókien z luźną izolacją (luźna tuba)
■■ silniki dużej mocy łatwo dosuwają włókno nawet ze sztywnych kabli  
dostępowych
■■ możliwość wykonania do 100 spawów na zasilaniu bateryjnym 
■■ przestrzenna komora spawania umożliwiająca łatwą aplikację włókna
■■ technologia „Mirrors Free” – centrowanie bez luster! 
■■ kompatybilna z Splice-on-Connector (SOC)
■■ 3 lampy LED oświetlające komorę spawania
■■ wzmocniona obudowa odporna na wstrząsy, wilgotność, wiatr, kurz  
 i niskie temperatury
■■ precyzyjna automatyczna przycinarka w komplecie
■■ waga <1 kg!

Kod przykładowy Opis

T-FS-FITEL-NINJA spawarka światłowodowa Fitel NINJA z wyposażeniem

CECHY

ZAMAWIANIE

Parametry Wartość

Spawane włókna
SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DSF 

(ITU-T G653), NZD (ITU-T G.655), BIF/UBIF 
(ITU-T G.657)

Średnica płaszcza 125 µm

Średnica pokrycia 160-900 µm

Długość włókna bez izolacji 5-10 mm lub 16 mm 

Średnia wartość tłumienia spawu SM: 0,05 dB, MM: 0,02 dB, DFS 0,08 dB, BIF/
UBIF: 0,05 dB 

Programy spawania Max. 150 

Programy wygrzewania osłonek spawu Max. 30 

Czas spawania 13 s 

Czas wygrzewania osłonek spawu 17-31 s 

Auto start wygrzewania Dostępny 

Długości osłonek spawu 20/40/60 mm 

Test wytrzymałości na rozciąganie 1,96 N 

Powiększenie obrazu 58x 

Pamięć spawów Max. 1500 

Wymiary 124/161/64,5 mm (nie uwzględniając gumo-
wych podkładek) 139/176/71 (z podkładkami) 

Waga 970 g 

Port danych USB 2.0 

Wydajność akumulatorów 100 cykli 

Temperatura pracy -10 do 50°C 

Temperatura przechowywania -40 do 60°C 

Zasilanie AC 100-240V, DC 11-17V 

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

NINJA - spawarka do włókien światłowodowych FTTH
new

■■ automatyczna obcinarka FITEL S326A (48.000 cięć)  
 z pojemnikami na ścinki 
■■ koszyk do chłodzenia osłonek spawu 
■■ bateria wewnętrzna 
■■ zasilacz spawarki z kablem 
■■ krążek do czyszczenia elektrod 
■■ komplet zapasowych elektrod 
■■ instrukcja obsługi 
■■ twarda walizka transportowa 

WYPOSAŻENIE


