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· Monipuoliset Radiodetection RD7100/7200- ja
RD8100/8200-hakulaitteet ja TX-sarjan lähettimet

· Perinteiset ja edulliset CAT4-hakulaitteet ja Genny4-
lähetin

· Syöttöpihdit, vianpaikannushaarukat, ym. varusteet Genny4

RD7100
Kaapelinhakulaitteet ja lähettimet

· Vakiopituudet ja halkaisijat: 50m/4,5 mm,  100m/6
mm ja 150m/9 mm. Kierteet vastaavasti M5, M6 ja M12

· Saatavana myös muita pituuksia jopa 450m asti

Työntö- ja vetovaijerit

· Laadukkaat katkaisu- ja kuorintatyökalut kuitu-
kaapeleille ja kuparikaapeleille

· Uudet kylkiottotyökalut liitoksiin, joissa osa kuiduista
päätetään hitsaamalla ja osa jatkaa matkaansa

· VTK-010  erinomainen aloituspakkauslaukku, joka
sisältää tärkeimmät Jonardin kuitutyöskentelyn
leikkurit ja kuorijat sekä Sticklersin puhdistus-
tarvikkeita

Työkalut kuitu- ja kuparityöskentelyyn VTK-010 ja sen sisältö

RD8200

TX-10

MRT-700

Kaapelinhakulaitteet
· MRT-700: Erittäin monipuolinen ja edistyksellinen

kaapelien ja putkien hakulaite.

· Näyttää kaapelin tai sondin sijainnin ja kulkusuunnan
maan alla

· GPS-tuki ja karttaohjelmisto saatavana lisävarusteena

· Tehokas 10 W lähetin

Uutuus
vLoc3-Cam

Kaapelinhakulaitteet
· vLoc3-Cam: Moderni kaapelien ja putkien hakulaite.

Sopii erityisesti Vesalan sondien vastaanottimeksi

· Selkeä värinäyttö kertoo sondin tai kaapelin sijainnin
ja kulkusuunnan maan alla

· Lisävarusteena Bluetooth-optio GPS-paikannusta
varten Sondin paikannus

CAT4+

· Vesalasta myös markkinoiden tehok-
kaimmat kotimaiset 33 kHz ja 512 Hz
sondit putkien paikannukseen
hakulaitteella
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Uutuus



· M9: Kuidun ytimen mukaan kohdistava nopea
hitsauslaite. Varustettu kahdella akulla

· View 6S: Edullinen kuoren ulkokuoren mukaan
kohdistava malli

· Saatavana useita muitakin uusia hitsauslaitemalleja
sekä kuidun katkaisulaitteita

· AE3100: Mittausaallonpituudet 1310 nm ja 1550 nm.
Useita versioita eri dynaamisella alueella.
Toimintaetäisyys jopa 200 km

AE3100

Kuitututkat

Kuituhitsauslaitteet

Kuitututkat ja nopeiden verkkojen testerit

· FX150+ :  Kätevä kuitututka jossa integroitu
valolähde, tehomittari ja punavalo

· OPX-BOX+ : Erittäin kompakti kuitututka jota
hallitaan älypuhelimella, tietokoneella tai toisella
VeEX-laitteella

· CX310: Kädessäpidettävä DOCSIS 3.1 testeri erityisesti
kaapeli-TV-verkkojen asennukseen ja huoltoon

· Myös muita malleja  - kysy!

Etu- ja takamittakuitukelat tutkille

· 124-LR: Kätevät magneettikiinnitteiset mittakuitukelat

· Useita pituuksia ja liitintyyppejä kuten SC/SC tai SC/LC
ja UPC tai APC-hionnalla

· Kelassa vakiovarusteena magneettikiinnitteinen kansi.
Liitinpäät ja hännät ovat suojassa kelan sisällä

FX150+

OPX-BOX+

CX310

M9

KTV-
verkkoon

Uutuus

View 6S

Uutuuksia

Kuitumikroskoopit
· Dimension AutoGetWifi: Niveltyvä pistoolimallinen

videomikroskooppi

· Ei vaadi erillistä näyttöä, mittalaitetta tai
tietokonetta eli käyttöönottomittauksen voi tehdä
vaikka yhdellä kädellä.

· Myös mikroskooppikuva MPO-kuidusta onnistuu. AutoGetWifi
AutoGetWifi

124-LR
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H. Vesala Oy on 1968 perustettu perheyritys, joka on erikoistunut korkea-
laatuisten tele- ja sähköalan mittalaitteiden valmistukseen ja
maahantuontiin.

Made in USA

· ST820B: Kuidun taivutukseen perustuva liikenteen-
tunnistin, joka ei vaurioita kuitua eikä häiritse liikennettä

· Useita adaptereita eri kokoisille kuiduille. Mukana
joustava valonsuojakuori (kuvassa käytössä)

· ST612: Kuparitutka, joka paikantaa kaapeleiden
katkokset, oikosulut, maavuodot, eristeviat sekä
ylimenovastukset jopa 8 km etäisyydeltä

Kuidun liikenteentunnistimet, kuparitutkat ST820B

PS: Kotimaiset Vesala-tuotteet ovat omassa tuote-esitteessään!

Kuidunpuhdistustarvikkeet
FK08FK05

· CleanClicker-kuidunpuhdistuskynät ja  vaihto-
kasetit 1,25 mm ja 2,5 mm kuituliittimille

· Tehokas ja turvallinen kuidunpuhdistusneste, joka ei
edellytä alkoholilupia. Kätevä annostelupullo

· Kuidunpuhdistusliinat ja puikot

· Saatavana erikseen tai edullisesti valmiina
aloitussarjoina laukussa. Tuotekoodit FK05 ja FK08

Tässä esitteessä esitellään keskeisimmät maahantuodut Vesala Trading
-tuotteet ja päämiehet. Valikoimassa on laadukkaita ja hinnaltaan
kilpailukykyisiä tuotteita tele- ja sähköalan ammattilaisille. Perhe
laajanee koko ajan joten kannattaa ottaa yhteyttä jos et löydä etsimääsi
tuotetta tästä esitteestä.

· Argus 42plus: Edullinen monitoimitesteri, josta eivät
ominaisuudet lopu kesken

· ADSL2/2+ -testaus ja optionaalinen tuki POTS- ja
ISDN-liittymille

· Monipuoliset parien liikenteentunnistus- ja mittaus-
ominaisuudet

· Laservalolähteet: yksi- ja monimuotokuiduille

· Tehomittarit: Yksi- ja kaksisuuntaiset, myös PON-
verkoille

· Punavalolähettimet: 30 mW punavalo kuitujen
tunnistamiseen sekä ongelmakohtien etsimiseen

Tasolähettimet, mittarit ja punavalot

FHS2Q01F

VLS-8-30

FHP2P01

Monitoimitesteri kupariyhteyksille Argus 42plus
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