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SOLARIX – OSTATNÍ

Instalační nářadí 

Součástí systému Solarix je i nářadí, které je určeno k instalaci 
jednotlivých komponentů strukturované kabeláže.  
Mezi tyto nástroje patří: 

• Sada nářadí SX-TOOL-KIT – profesionální sada instalačního nářadí 
s pouzdrem k upevnění na opasek. Sada obsahuje (1.) narážeč 
s nastavitelnou sílou zářezu s dutinou pro nůž a úchytem pro LED 
světlo, (2.) ořezávač na instalační kabely do průměru 12,7 mm, (3.) 
nůžky na kabely z tepelně upravené oceli s prodlouženým úchytem, 
(4.) nůž na svorkovnice 110/66, (5.) baterka Mini Maglight,  
(6.) LED světlo (220 mcd), (7.) Sharpie Super Permanent Ink 
popisovač. K sadě lze dokoupit i nůž na svorkovnice Krone.

• Kleště HT-222 – tyto kleště jsou určeny ke štípání vodičů do 
průměru 1 mm nebo AWG 18.

• Krimpovací kleště HT-2008AR – tento nástroj lze použít ke 
krimpování většiny konektorů, které se v souvislosti se strukturovanou 
kabeláží používají (tj. RJ45 8p8c, RJ12 6p6c, RJ11 6p4c, RJ10 
4p4c a 4p2c). Kleště jsou vyrobeny z kvalitního materiálu, který 
zajišťuje jejich dlouhou životnost a spolehlivost. Kleště HT-2008AR 
jsou odolné a díky pohodlné rukojeti se s nimi dobře pracuje. 
Součástí balení je i malý šroubovák.
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• Krimpovací kleště HT-N3 – tyto kleště N3 jsou určeny pro 
krimpování konektorů Solarix s označením KRJS45/6ASLD. 
Kleště jsou vyrobeny z kvalitního materiálu, který zajišťuje jejich 
dlouhou životnost a spolehlivost.

• Narážeč HT-314 s noži HT-314B (110) a HT-314BK (Krone) 
umožňují bezpečné zařezání vodiče do svorkovnice typu 110 
nebo Krone. Na narážeči lze regulovat sílu, která je k zařezání 
použita (tj. 15 ± 2 kg v poloze H a 10 ± 2 kg v poloze L). 
Pro lepší manipulaci a okamžitou dostupnost jednotlivých 
nožů je nástroj HT-314 v jeho horní části vybaven dutinou 
pro úschovu 1 ks nože.

 
• Stripovací nástroj TA-4801 je užitečný pomocník, který 

slouží k rychlému odizolování datového kabelu. Je vhodný 
pro všechny tloušťky datových UTP i FTP kabelů. Součástí 
ořezávače je i jednoduchý nůž, pomocí kterého lze zařezat 
vodiče do svorkovnice 110.
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Označení Popis

SX-TOOL-KIT Sada profi instalačního nářadí s pouzdrem na opasek

SX-TOOL-KRONE Nůž Krone pro narážeč ze sady SX-TOOL-KIT

SXKJ-NA-BU Zařezávací kleště pro keystony SXKJ-xx-yyy-BK-NA

HT-222 Štípací kleště 

HT-2008AR Krimpovací kleště – konektory 8p8c, 6p6c, 6p4c, 4p4c, 4p2c

HT-N3 Krimpovací kleště pro konektory Solarix KRJS45/6ASLD

HT-314 Narážeč/boxer bez nože

HT-314B Nůž pro svorkovnici 110 pro narážeč HT-314

HT-314BK Nůž pro svorkovnici Krone pro narážeč HT-314

TA-4801 Ořezávač datových kabelů

HT-314BK TA-4801

SX-TOOL-KRONE HT-314

SXKJ-NA-BU


