Datablad

MicroFlow Touch
Bundsolid og markedsledende fiberblæsemaskine fra Fremco A/S.
Den unikke fibersikring, medfører tårnhøj effektivitet dag efter
dag efter…
Store opgaver i ind- og udland, er gennem en årrække, problemfrit løst med
MicroFlow Touch. F.eks to millioner meter EPFU blæsefiber på DNU/Skejby
Sygehus - uden nedetid. Over hele landet og især i hovedstadsområdet,
er der installeret mange tusinde kunder ved hjælp af MicroFlow siden
lanceringen i 2010. Maskinen er løbende blevet opdateret og tilpasset til den
løbende udvikling i blæsefiber, mikro- og minikabler (2f - 288f).
Senest med en øvre kapacitetsgrænse på 6,5 mm minikabler.
Det medfører, at det nu reelt kan lade sig gøre, at etablere
et komplet bredbåndsnetværk, med kun én maskine
- fra backbone til kunde!

Fibre

to the

Home

Microflow Touch har en unik fibersikring, der stopper
maskinen, hvis fiberkablet møder en forhindring. Dette er
især effektivt med mikrokabler og EPFU blæsefiber.
Maskinen stopper også automatisk, hvis motoren overstiger
det forudindstillede maksimale drejningsmoment. Dette er især
effektivt med minikabler.
I alle tilfælde standser maskinen straks, så fiberkablet ikke bliver beskadiget. Maskinen vil forsøge tre gange
at ”komme igennem”. Hvis det stadig ikke lykkes, vil det komme til et fuldt stop. Den teknologi kan udnyttes
til at fortælle teknikeren, at fiberen er fremme ved kunden. Det medfører at teknikeren kan installere fiberkunder alene. Sammenholdt med den enestående tryghedsgaranti, er det ikke uden grund, at maskinen fortsat
foretrækkes af branchens førerende installatører i ind- og udland.

Godt tilbehør: effektivt sikrings-/holdebeslag

Godt tilbehør: returventil og udluftningsventil

Leveres i solid transport- og opbevaringskasse

Specifikationer
Fiber/kabel diameter min./max.:.................................................................................................................. 0,8 - 6,5 mm
Mikrorør diameter min./max.:........................................................................................................................... 5 - 16 mm
Blæselængde1:............................................................................................................................................ Op til 2500 m
Blæsehastighed1:.................................................................................................................................... Op til 90 m/min.
Anbefalet lufttryk og volume2:............................................................................................ 8-15 bar (200-1000 l/pr. min.)
Vægt (inklusive kontrolboks):................................................................................................................................ 11,6 kg
Længde (blæsehoved/kontrolboks):...................................................................................................... 250 mm/200 mm
Bredde (blæsehoved/kontrolboks):....................................................................................................... 150 mm/150 mm
Højde (blæsehoved/kontrolboks):........................................................................................................... 220 mm/80 mm
Drevet af 24V DC elmotor. 110/220V omformer/strømforsyning medfølger.
Elektronisk kontrolboks med fart-/længdemåler og mulighed for forudindstilling af blæselængde.
Justerbart drejningsmoment til minikabler og fuldautomatisk elektronisk beskyttelse af mikrokabler/EPFU fiber.
1)

Afhænger af rør- og kabeltype. 2) Kold og tør trykluft.
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INFORMATION OM

ADAPTORPLADER
MicroFlow Touch V5 adaptor-pladesæt
Alle MicroFlow-maskiner skal konfigureres med et eller flere adaptor-pladesæt.
Sættene består af en øvre og en nedre del med pakninger,
der tilsammen danner en lufttæt enhed omkring det kundespecifikke rør og fiber.
Desuden består sættene af tilpassede drivhjul og indføringsguider.

Adaptor-pladesættene
fås i mange forskellige
størrelser.
5-16 mm mikrorør og
0,8-6,5 mm
fiber/kabel.

Indføringsguider:
1,5-6,8 mm.

Sensorarme-sæt
med hun- og
han-del. Størrelser mellem 1,53,0 mm spor.
Eller Superstraight-sæt.
Størrelser mellem
4,0-6,8 mm spor.

MicroFlow V5
pakninger fås
til alle størrelser
mikrorør mellem
5-16 mm og til
alle størrelser
fiber/kabel
mel. 0,8-6,5 mm..

Specialgummi til
drivhjul:
2,0-6,5 mm (op til).

Ved bestilling:
Oplys venligst fiber/kabeldiameter!
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