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BNCCAP-KBM 

Διάσταση απογύμνωσης: 
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Κύρια Χαρακτηριστικά 

BNC Male Connector 

CaP System - Tools 

Μονέλο CaP System BNC Connector 

Χαρακτηριστικά 

Αντίσταση 75 Ohm 

Συχνότητα 0-1 GHz 

Υλικό Επινικελωμένο  

Εσωτερικός αγωγός Επιχρυσο 

Cap Πλαστικό προστασίας 

Περιβάλλον Λειτουργίας -40°C~+120°C 

Τύπος καλωδίου 
RG6 Quad, RG6, RG59, RG178, …  

κατάλληλο για όλα τα καλώδια με εσωτερικο αγωγό από  Ø 0,3 up to Ø 1,1 mm  

Χρήση Εσωτερική / Εξωτερική 

Bάρος 11,4g 

Πιστοποίηση Πιστοποιητικά συμμόρφωσης: CE, RoHS 



* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

Κόφτης Καλωδίων 

για CaP System 

CAP BNC-SPS 

Πως να χρησιμοποιήσετε τον Κόφτη 

1. Σύρετε το καπάκι στο 
ομοαξονικό καλώδιο 

2. Τοποθετήστε το ομοαξονικό 
καλώδιο στην πλευρά 
υποδοχής του εργαλείου 
απογύμνωσης περίπου 10 mm 
(3/8 ''). Πιέστε απαλά τα 
πτερύγια του κόφτη, τραβώντας 
το καλώδιο προς τα κάτω για να 
πετύχετε σχισμή και στις δύο 
πλευρές του καλωδίου 

3. Τραβήξτε προς τα πίσω 
την εξωτερική μόνωση του 
καλωδίου με την πλεξούδα  

4. Τοποθετήστε το καλώδιο 
στην στρογγυλή τρύπα. 
Περιστρέψτε το εργαλείο ± 90° 
ενώ πιέζετε τις λεπίδες για να 
κόψετε και να αφαιρέσετε την 
εσωτερική μόνωση. 

Για το σύστημα CaP 
χρησιμοποιήστε 
μόνο αυτήν την 
περιοχή κοπής 

5. Το καλώδιο είναι έτοιμο 

Πατήστε να 
δείτε 

σχετικό 
video 

https://www.youtube.com/watch?v=OS4ZQPI9WdE
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CAP BNC-PiCaP 

Πως να εισάγετε το καπάκι στο καλώδιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοποθετήστε το BNC μεταξύ των άκρων λαβής 
της πένσας. Για να τερματίσετε τη σύνδεση 

πιέσετε το χερούλια της πένσας τοποθετώντας 
το χέρι σας κοντά στην υποδοχή για να 

αποκτήσει μεγαλύτερη πίεση. 

Πατήστε να 
δείτε 

σχετικό 
video 

Πένσα πρεσαρίσματος 

για CaP System 

Πως να χρησιμοποιήσετε την Πένσα 

Τοποθετήστε το 
λαιμό του 
καλύμματος 

στην υποδοχή 
της πένσας 

Τοποθετήστε το 
στόμιο του BNC 
συνδέσμου στις 
διαμορφωμένες 
άκρες 

Πως να αφαιρέσετε το καπάκι από το καλώδιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τοποθετήστε το αυλάκι του BNC στα δακτύλια 
(κλειστά) της πένσας, από το πάνω μέρος, και 
πιέστε τις λαβές για να αφαιρέστε το καπάκι 

Το κάλυμμα προς την μεγάλη 
τετράγωνη πλευρά της πένσας 

Το αυλάκι του BNC προς την μικρή 
στρογγυλή πλευρά της πένσας 

https://www.youtube.com/watch?v=DxJ8bB5YY_c

