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DISPOZITIV PENTRU ÎNDEPĂRTAREA
IZOLAŢIEI PVC DE PE CABLURILE DE M.T.
Instructiuni de utilizare - PR-BRM1 - 14-40 mm, diametrul conductorului prelucrat.
- PR-BRM2 - 38-60 mm, diametrul conductorului prelucrat.
1. Pregătirea conductorului de M.T.
Înainte de operaţia de tăiere îndreptaţi conductorul de M.T., curăţaţi bine suprafaţa acestuia.
2. Poziţionarea sculei pe cablu
Montaţi mânerul sculei (Poz. 1), poziţionaţi şi fixaţi cu ajutorul piuliţei de fixare. Poziţionaţi scula,
peste izolaţia PVC a conductorului, în aşa fel ca cuţitul (Poz. 5) şi limitatorul de avans (Poz. 6)
să fie la capătul liber al cablului. Fixaţi scula ferm pe cablu cu ajutorul şurubului de fixare (Poz. 2),
dar cu posibilitatea de a roti.
3. Setarea adâncimii de tăiere
Setarea adâncimii de tăiere se face cu ajutorul şurubului de reglaj (Poz. 4). În prima fază slăbiţi
şurubul de blocare a cuţitului (Poz. 3), apoi setaţi adâncimea de tăiere dorită şi strângeţi la loc
şurubul de blocare.
Adâncimea este corect setată dacă se îndepărtează în totalitate izolaţia PVC şi stratul semiconductor interior, fără ca cuţitul să atingă firele conductorului prelucrat.
4. Procesul de lucru
Cu ajutorul limitatorului de cursă (Poz. 7) setaţi lungimea exactă a izolaţiei PVC care va fi dezizolată.
Procesul de lucru se începe prin rotirea spre stânga a sculei concomitent cu o împingere uşoară,
lucru ce asigură avansul de lucru.
5. Terminarea procesului de lucru
Îndepărtaţi izolaţia PVC până pe lungimea dorită, setată în prealabil cu ajutorul limitatorului.
În momentul în care limitatorul de cursă atinge firele conductorului rotiţi încă odată scula,
fără a impinge (fără avans) pentru terminarea operaţiei şi prelucrarea corectă a muchiei.

1. Mâner
2. Şurub fixare
3. Şurub de blocare a cuţitului
4. Şurub de reglaj a cuţitului
5. Cuţit
6. Limitator de avans
7. Limitator de cursă
8. Şurub fixare limitator de cursă

3

5

2

6

1

4

8

7

