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Televes Scandinavia
Televes är Skandinaviens ledande antennmaterielleverantör. Vi är 
ca 20 entusiastiska medarbetare, som kommer att göra vårt allra 
bästa för att hjälpa dig. I Danmark sköts försäljning av genom 
vår distributör Telecenteret A/S. Du har aldrig längre till oss än 
närmaste telefon eller dator med Internetuppkoppling. Har du 
vägarna förbi, hoppas vi verkligen att du tittar in. 

Hjärtligt välkommen.

Televes Scandinavia
Post: Box 3, SE-231 21 Trelleborg 

Besök: Vannhögsgatan 7, SE-231 66 Trelleborg

Telefon: +46 (0) 410 36 36 10. Fax: +46 (0) 410 36 36 01

E-mail: info.scandinavia@televes.com

Hemsida: www.macab.com

Säljkontor Stockholm
Finlandsgatan 48, SE-164 74 Kista, Sweden

E-mail (Micke): micke@televes.com

Telecenteret A/S
Mårkevej 13E, DK-263 Taastrup, Denmark 

Telefon: +45 43 52 66 44 

E-mail: tc@telecenteret.dk 

Hemsida: http://www.telecenteret.dk

Support 

0410
36 36 50

Sälj/Order 

0410
36 36 10

Ekonomi 

0410
36 36 30

Lager 

0410
36 36 80

Televes (Säljkontor)
STOCKHOLM

Televes Scandinavia (Huvudkontor)
TRELLEBORG 

Telecenteret A/S 
TAASTRUP
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På Televes lägger vi mycket resurser på hjälpmedel som ska 
förenkla ditt dagliga arbete och kommunikationen med oss. Här 
har vi sammanställt några av dessa hjälpmedel.

Hemsida
På vår hemsida får du information om produkter, kampanjer,  
öppettider med mera. Här kan du också ladda ned bilder, pro-
duktblad och broschyrer.

Support
Via hemsidan kan du enkelt klicka dig fram till vår support. Du 
hittar där svaren på många frågor som rör teknik, mjukvaror och 
produktinformation. Du kan dessutom ladda ned våra bruksan-
visningar i PDF-format. Här hittar du också aktuella mjukvaror.

E-handel
Från vår hemsida kan du enkelt klicka dig fram till vår e-handel. 
Även du som normalt ringer in din beställning hittar här mycket 
matnyttigt. Du kan se tidigare order, leveransuppgifter och lager-
status. Har du glömt dina inloggningsuppgifter klicka på ”Glömt 
lösen”. Nytt lösenord mailas då automatisk till den e-mail-adress 
som du har registrerad hos Televes. Finns du inte registrerad, 
så ring oss!

Nyhetsbrev
Via Televes nyhetsbrev läsa om vad som händer i branschen. 
Du får också information om aktuella kampanjer, nya produkter 
mm. Vill du prenumerera? Gå in på vår hemsida och klicka på 
”Nyhetsbrev”.

Välkommen att kontakta oss på: 
Order: 0410 36 36 10 
E-mail: info.scandinavia@televes.com
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Till din hjälp www.macab.com
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Försäljningsvillkor
Priser
Alla priser är netto exklusive moms enligt definition i AL95RR 
Priserna gäller tills vidare och kan ändras utan föregående aviser-
ing. Priser anges i kronor per styck, m, samt i vissa fall per par.

Avgift
Vid betalningspåminnelse påförs lagreglerad påminnelseavgift.

Lagervaror - Ej lagervaror
Eventuella restnoterade lagervaror skickas fraktfritt. Varor till ett 
värde understigande 200 kr restnoteras inte.

Garantier
Garantitiden är  som regel 1 år. För vissa produkter kan förlängd 
garanti tillämpas. För övriga villkor hänvisas till "Allmänna lever-
ansbestämmelser".

Returer
Eventuella returer måste vara godkända av Televes och åtföljas av 
ett retur- nummer (RMA) utfärdat av Televes. Returer utan RMA 
eller returer som belagts med mottagarfrakt/efterkrav, vägras 
och returneras på avsändarens bekostnad. Mer information om 
returer och nerladdning av RMA-blankett finner du på: www.
macab.com (SE) > nerladdningar > övrigt

Order
Order levereras fraktfritt vid ordervärde över 5.000 kr netto. För 
paraboler eller andra skrymmande produkter gäller fraktfritt vid 
ordervärde över 10.000 kr.

PDF-faktura
För att ytterligare minska vår miljöbelastning har vi infört  
PDF-fakturor. Kontrollera gärna med din säljare så vi har rätt  
e-postadress. Vi tar en mindre avgift (45 kr) för den som väljer 
den mer arbetskrävande och miljöbelastande posthanteringen 
av fakturor.
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H60 Televes

Art.nr: 264 31 67 | Instrument H60, Ref: 596006,Opt, 3,3 GHz, ETH, CI, GPS | E-nr: 42 009 44

Ett exklusivt instrument med verklig topp-prestanda. Både snabbheten i mätningar och det exakta mätvärdet  är unikt. Än bättre 
blir det genom en väl genomtänkt design och ergonomiskt utfomad knappsats. Detta H60 levereras komplett med T2-option och 
innehåller även MPEG-4, CI, Optisk mätning, LTE mätning mm. Frekvensbandet är utökat till 3,3 GHz. och har GPS samt RJ45-port.

Funktioner som finns i H-60 men inte H-45 finns

• Vissa speciella CATV mätningar inom Tilt, CTB, CSO, Hum... 
• Automatisk dämpning inom RF-området 
• LTE klar (spektrum analyser upp till 3,3 Ghz) 
• TFT 5.7 tums-skärm VGA 640 x 480 
• Full HD, O.F och C.I inkluderat 
• HDMI-utgång för både Video och OSD 
• Ethernet-port 
• GPS

Art.nr: 264 27 52 | Arbetsväska för H60 och H45, Ref: 5995 | E-nr: 42 110 87 001 22

Art.nr: 264 27 70 | Original transportväska till H60 och H45, Ref: 9919 | E-nr: –

 Exclusive functionalities
In a high resolution and high contrast screen
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MOSAIQ6

Art.nr: 264 33 06 | Instrument MOSAIQ6, Ref: 596101, T/T2/S/S2/C+Opto | E-nr: – 15

Its high performance and high accuracy makes MOSAIQ6 
the perfect tool for professional installers.

SCAN TO WATCH VIDEO

EN.TELEVES.COM/MOSAIQ6

A0
04
12

Selectable options: 

GPS Drive Test, 
Wi-Fi 5GHz, 
measuring of analogue channels, 
DAB / DAB+

Standards: 

 Radio: FM

 Terrestrial: DVB-T & DVB-H, DVB-T2 & DVB-T2 Lite, ISDB-T/Tb

 Satellite: DVB-S & DVB-S2 (multi-stream),  8PSK & DSS

 Cable: DVB-C, QAM (Annex A, B, C)

Fiber-optic interface (also selective version)

More Information:

Advanced Features:  
RF measurements, professional spectrum 
analyser, quality parameters , link margin, 
constellation, echoes, LTE interference 
detection, scan.

a portable meter 
for professional users

Thanks to its con� gurable 
interface, you choose which 
widgets (up to 6) you 
want to simultaneously 
display in the 8” high 
resolution screen. Check 
the installation status at a 
glance.

This new interface has 
been designed and also 

programmed to take full 
advantage of a touch screen 

with touch gestures (tap, 
double tap, long press, 

drag, spread or pinch). Only 
in this way is it possible 

to operate so easily a 
meter with so many 

performances.

Thanks to its con� gurable 
interface, you choose which 

resolution screen. Check 
the installation status at a 

This new interface has 
been designed and also 

programmed to take full 
advantage of a touch screen 

with touch gestures (tap, with touch gestures (tap, with touch gestures (tap, 
double tap, long press, 

drag, spread or pinch). Only 
in this way is it possible in this way is it possible 

 ERGONOMICS

With a robust design and 
satisfactory dimensions  

(220 x 260 x 65mm), this 
meter o� ers an optimized 

shape to maximize the 
e� ectiveness of movement. 

Every menu and button is 
accessible with one single hand.

ULTRA-FAST 
SPECTRUM 
ANALYSER

Due to its rapidity, accuracy, 
and a full range of features, it 

is the most obvious result of 
our real time digital processing 

engineering.

EFFICIENT MANAGEMENT

The MOSAIQ6 cloud repository is available to keep your 
meter always updated. It also o� ers the comprehensive 

management of your meter (or meters), like downloading 
measurements, managing the channel plans, 

con� guration, etc.

ALWAYS READY 

A new battery system allows to change the meter’s 
battery during the � eld work. Don’t worry about the 
load, two batteries give a su�  cient operating range 

for a full work day.

6 SCREENS IN  1 A TRUE TOUCH SCREEN

The Power of User Experience

nz Ultra-snabb spektrumanlysator   nz Alltid redo med dubbla batterier   nz Svenska menyer
nz 8" tumskärm med hög upplösning   nz Äkta pekskärm med flera möjligheter

Mosaiq med sina imponerande data innehåller kraften i användarupplevelse och allt du kan behöva för dina installationer. 
Tack vare sitt konfigurerbara gränssnitt kan du välja upp till 6 widgets, som visas samtidigt i 8"-skärmen. Med ett helt 
nytt gränssnitt har instrumentet programmerats för alla fördelar med en pekskärm. Du väljer och styr funktionerna, genom 
enkel-tryck, dubbel-tryck och lång-tryck. Därför är det möjligt att använda ett så avancerat instrument enkelt.
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H30FLEX
FÖR ALLA MÄTNINGAR I DVB-T/T2/S/S2/C

Med fokus på installatörer inom satellit, kabel och antenn har Televes utvecklat nya H-30 Flex. Det är ett instrument i "fickstor-
lek" men ändå unikt genom prestanda. Inget instument kan vara enklare. Tre knappar och en tum-ratt, och ändå kan du med få 
knapptryckningar mäta i stort sett allt av intresse inom antenn/parabol/kabel-TV.

nz Robust och gjort för tuffa miljöer   nz Handburet instrument, perfekt för dagligt bruk
nz Intuitivt handhavande och enkelt   nz Prestanda motsvarande lab-instrument

nz Automatisk detektering av både analoga eller digitala signaler
nz Software-uppgradering via USB

Art.nr. E-nr. Benämning

264 32 00 42 01 778 Instrument H30FLEX, Ref:593304 med DVB-S2/T2/C
264 32 10 42 01 779 Instrument H30FLEX, Ref:593302 med  DVB-S2/T2
264 27 68 – Option H30FLEX DVB-C, Ref: 593233
264 27 62 42 901 49 Bärväska H30, Ref: 593201

televescorporation    televes.com    televes@televes.com
100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

televescorporation    televes.com    televes@televes.com    h30flex.televes.com
100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

HD CHANNELS
DISPLAY

MADE 
IN EUROPE

SPECTRUM
ANALYSER

LICENCED 
CUSTOMIZABLE

OPTIONS

MULTI STANDARD HANDHELD METER

All the functions you need  
in your hand

Choose the standards you’re actually going to measure and only pay for the features you need.

dCSS (SCR)
COMPATIBLEdCSS

MULTI STANDARD HANDHELD METER

MAIN FUNCTIONS

MULTI STANDARD

The equipment is capable of measuring DVB-S/S2 on the satellite 
band, but also DVB-T/T2 and DVB-C on the terrestrial band.

CONSTELLATION & ECHO DIAGRAMS

Essential for determining the quality of the digital terrestrial 
signals:l

Constellation diagrams help detecting noise, jitter, interference 
and signal saturation, and other parametres that could impact the 
quality of the signal. 

It displays the echoes of the received signal, allowing the installer to 
minimize them for an optimal signal reception.

H30FLEX allows you to configure the parameters required for the 
reception of your satellite signal. To do so, it allows LNB powering, 
and activation of both DiSEqC and SCR commands.

SPECTRUM ANALYSER

The meter provides a wide range of SPAN options 5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500 MHz and Full, as well as a reference level auto-adjust 
feature. 

MPEG

This function will show you the programs included on a DIGITAL 
channel. In addition to channel services display, you will also get  
key parameters such as: Service name, PID, resolution, audio types 
and figures, and NIT.

DATALOGS

You can save sample signal parameters for further in-depth 
analysis or just for your records and use in your reports. It can also 
prove to be a useful tool for training purposes.

USER FRIENDLY INTERFACE

Scrolling through the menu is now very easy, thanks to its single-level 
structure, which includes all the functions in a very intuitive way. 

No function requires more than three successive button pushes to 
achieve the desired operation. 

Televes keeps leading the way with this 
new meter, designed to meet the requi-
rements of TV installers for both satellite 
and terrestrial signals.

H30Flex is a light-weight handheld meter 
packed with all of the features required 
to install and maintain TV systems using 
DVB-S/S2, DVB-T/T2 or DVB-C digital mo-
dulation as well as analogue channels.

Available for the first time in an econo-
mic product, digital processing brings 
installers the opportunity to take mea-
surements with a high level of accuracy,  
essential to give the installer the peace of 
mind of a job well done.

DESCRIPTION

Code. Description EAN 13

593301 H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T 8424450185346

593302 H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 8424450185315

593231 UPGRADE DVB-T 8424450186183

593232 UPGRADE DVB-T2 8424450186190

593233 UPGRADE DVB-C 8424450186206

593234 UPGRADE dCSS 8424450186213

593235 UPGRADE DVB-T/T2 MAX. INPUT POWER (120dBµV)

HIGHLIGHTS

 Light-weight handheld meter.

 User friendly interface. 

 Simplified use with only 8 buttons.

 Multi standard (DVB-S/S2, DVB-T/T2 and DVB-C).

 Traffic light system for all measurements.

 

  Traffic light indicators (pass/fail) for the 
main quality indicators.

  All the features of more expensive meters 
included as: constellation, spectrum 
analyser, service id, etc.

  It allows pre-amplifier and LNB powering. 
Including both DiSEqC and dCSS (SCR) 
commands.

  Display the images offered on a digital 
channel (HD or SD).

  The parameters of the different 
modulations are automatically detected.

  Real-time digital processing of the signal.

MAIN FEATURES

MULTI STANDARD HANDHELD METER

SCAN TO WATCH VIDEO

EN.TELEVES.COM/H30FLEX

A0
03
93

INNEHÅLL
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H30 Televes DVB-C
FÖR AVANCERADE KABEL-TV-MÄTNINGAR

Art.nr: 264 31 30 | Instrument H30 för DVB-C. Ref: 593102 | E-nr: 42 001 31

Art.nr: 264 31 34 | Instrument H30D3 DOCSIS 3,0/EURODOCSIS, DVB-C. Ref: 593104 | E-nr: 42 009 43

Med fokus på kabel-tv-operatörer och installatörer har Televes utvecklat nya H30, ett instrument i ”fickstorlek” men ändå unikt 
genom sin prestanda med fjärrstyrning och smarta funktioner. Inget instrument kan vara enklare med tre knappar plus en tum-ratt 
och ändå kan du med max 3 knapptryckningar mäta i stort sett allt av intresse i ett kabel-tv-nät. Finns nu även som H30D3, vilket 
även mäter DOCSIS 3,0/Eurodocsis.

Övervaka med IPAD/dator
En fördel är att placera instrumentet i 
en huvudcentral och bevaka allt från 
kontoret med en IPAD.

Automatisk detektering
På bråkdelen av en sekund detek- 
teras och analyseras kanalerna.

Returvägsmätningar
Ingress noise i returvägen är idag ett 
vanligt problem. Med många abon- 
nenter i nätet ökar störningarna. H-30 
kan genom ”Ingress Scan” visa var 
problemen finns och hur stora dessa är.

CSO & CTB
H-30 visar både CSO och CTB, vilket är 
ett oslagbart sätt att visa kvaliteten i den 
analoga signalen.

Voltmeter och Hum
Kan användas som voltmeter. Mäter 
även nätets eventuella brum.

Avancerad Tilt
Valfritt antal kanaler 2–12 (analoga,  
digitala eller DOCSIS) kan markeras. 
Valfri kanal kan nu användas som bas 
för att generera den tilt-inställning 
som behövs.

Pass/Fail indikator
ndikator med färgindikering på alla mät- 
värden, visar vilka kanaler/program som 
är godkända.

Equalizer Display
Har funktion för kontroll av microreflexer 
och echo i nätet samt även impedansfel 
som kan uppstå vid felaktig kontaktering.

MÅTT: 175X100X52 MM
VIKT: ENDAST 510 GRAM

• Robust och byggt för tuffa miljöer

• Batteridrift upp till 5 timmar

• Styr och övervaka din H-30 via IPAD, laptop etc.

• Föredömligt enkelt intuitivt handhavande.

• Snabbast i klassen

Art. nr E-nr Benämning

264 27 59 42 009 89 Option MPEG info service för H30, Ref: 593210
264 27 61 42 009 90 Option IP Speed test för H30, Ref: 593211
264 27 62 42 901 49 Bärväska H30, Ref: 593201

INSTRUMENT/VERKTYG 171102

INNEHÅLL
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Brusgenerator
BRUS FÖR 15-2150 MHZ – REF: 5930

Brus inom radiotekniken kallas även för vitt brus, vilket består av en blandning av alla frekvenser inom radioområdet.  I brus-
generator 5930 skapas detta brus med en ställbar men alltid linjär utnivå. Rätt använt, tillsamman med ett tv-instrument, blir 
brusgeneratorn snabbt ett oumbärligt verktyg. Genom att skicka in brus i en kabel, förstärkare, filter eller annan komponent och 
därefter mäta på utgången skapas en bild av både frekvensgång och dämpning.

Art.nr: 264 27 60 | Brusgenerator Ref: 5930 för test av huvudcentral, filter etc. | E-nr: 42 110 89

nz Kontrollera förstärkarens frekvensgång   nz Optimera tiltning i nät eller förstärkare
nz Kontrollera fastighetsnätets frekvensgång   nz Ställa ett filters brytfrekvens

Med brusgenerator visas frekvensgång innan och efter ett anslutet filter.

Nätverkstestare
Denna LAN testare är ett viktigt redskap som alltid bör användas 
i syfte att säkerställa en korrekt installation. Automatisk test 
och kontroll av bl.a gennomgång, öppen förbindelse, avbruten 
förbindelse och korsade par.

• LED indikator 

• Möjlighet att testa även otillgängliga kablar på stora avstånd  

• Möjlighet att välja snabb eller långsam test 

• Strömmatning 9V-batteri (medföljer ej) 

• Maximal kabellängd för test: 300 mArt.nr: 321 11 18 
Nätverkstestare för CAT5/6, RJ45, RJ11, RJ12  
E-nr: 42 008 35

INNEHÅLL

Teknisk data

Spänningsmatning: 12–18 V DC via koaxialkabel eller nätdel (ingår).
Frekvens: 5–2150 MHz.
Utnivå: 80 dBμV
Justerbar: 0–10 dB
Förbrukning: < 2 W
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Fiber-instrument och fiber-verktyg

Se vår fiberkatalog för instrument och verktyg till fiberoptiska installationer

INSTRUMENT/VERKTYG 171102

INNEHÅLL
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PCT kompressionsverktyg
SMARTA VERKTYG FRÅN MACAB

Verktyget som förändrar vardagen för installatören 
Fram till nu har de flesta kontakttyper krävt sitt, ofta unika verk-
tyg. Macab har nu glädjen att presentera ett kvalitetsverktyg 
där någon även har tänkt på det ergonomiska, vilket du känner 
redan när du lägger verktyget i din hand! Mindre att bära på, 
smidigare och lättare samt med bättre kvalitet på kontaktering-
en, är några av alla plus-värden med detta verktyg.

Detta universalverktyget med benämningen PCT-AIO-CT, passar 
till flertalet av marknadens kontakter F, BNC, RCA & IEC samt 
till kabel RG-59, RG-6 och RG-11.

Enkelt momentverktyg: 
Ett praktiskt momentverktyg för den som inte behöver 
proffsverktyget med exakt moment. Vid ungefär rätt moment 
känner du detta genom att verktyget ”hoppar över”. Samtidigt 
undviker du belastning av fingrarna.

Enkel kontaktpåförare: 
Ett smidigt verktyg för påförning av kabeln på F-kontakten, för 
undvikande av avskavda fingrar. Extra finess är referenshålen 
som kan användas till att identifiera vilken kabeltyp du arbetar 
med.

nz För kabel RG-59, RG-6 samt RG-11
nz Klarar alternativ längd på kontakten
nz Mindre belastning på fingrar och händer
nz Kraftig konstruktion men ändå liten  
 och smart för ”den lilla fickan”
nz Universaltyp för bland annat F-, IEC-    
 och BNC-typ

Art.nr: 432 42 00 
Verktyg, Compression PCT-AIO-CT, RG-59, RG-6,  RG-11, BNC med flera. 
E-nr: 16 316 34

Art.nr: 432 42 02
Enkelt momentverktyg PCT-TT 
E-nr: 16 316 37

Art.nr: 432 42 01
Enkel kontaktpåförare PCT-IT 
E-nr: 16 316 35

Art.nr: 432 43 00 
Sortimentlåda med PCT-kontakter och verktyg 
E-nr: 60 000 94

Macab Startpaket är ett 
praktiskt och kostnads-
effektivt sätt att förvara 
de mest använda kon-
takterna.

INNEHÅLL
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Kompressionverktygets delar och funktioner

För RG-59 och RG-6

Visar öppnat kabellås för RG-59 och RG-6. Stäng kabel- låset, 
tryck ner handtaget så är kontakteringen klar.

Öppningsbart 
kabellås (2-delat)

Handtagslås Kompressionshandtag

Del 2 av kabellås 
(Delbart)

Kontaktadapter Omkopplingsknapp

För RG-11

Visar öppnat kabellås och vänd back för RG-11. Stäng kabellå-
set, tryck ner handtaget så är kontakteringen klar.

Lås i läge för RG-59 och RG-6

För RCA, IEC och BNC

Visar öppnat kabellås och adapter utdragen för RCA- BNC- och 
IEC-kontakter samt för vinklade (90°) kontakter.

Omkopplingsknapp långa/korta kontakter

Tryck  in eller ut knappen för växla mellan kontaktering av långa 
eller korta kontakter.

Funktion som påförare

Visar verktyget vid användning som ”påförare” av kontakter 
på kabel.

Enkelt momentverktyg

Enkelt momentverktyg i läge för att dra åt kontakt.

Lås i läge för RG-59 och RG-6

INSTRUMENT/VERKTYG 171102
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Verktyg och hjälpmedel

MC-10

Art.nr: 472 10 13

Art.nr: 472 10 15

Art.nr: 472 30 08Art.nr: 472 10 14

Art.nr: 472 10 00

Art.nr. E-nr. Benämning

472 10 13 16 201 89 Kabelskalare Rotary stripper Macab 1013

472 30 08 60 616 76 Kabelskalare stripper Macab

472 10 15 16 201 98 Kabelskalare Macab Multicut
472 10 14 16 316 86 Verktyg, Kabelutvidgare för RG-6 & RG-59
472 10 00 – Handtag för F-kontakter, Ref: 216310

MC-10 är ett mycket användbart verktygskit för kontaktering av crimpkontakter. Förutom själva crimptången innehåller kitet en 
värdefull kloavbitare som ger ett perfekt, rakt snitt när kabeln kapas. Verktygen levereras i en praktisk och smart förvaringsväska, 
som innehåller en manual med skalavstånd och information kring hur de olika klackarna används. Medföljande 3 klackar gör att 
du kan crimpa många olika kontakter. MC-10 håller professionell kvalitet och rekommenderas till alla som jobbar med 50- eller 
75 ohms koaxialkabel. Tången är patenterad, ergonomiskt utformad och mycket lättarbetad.

Art.nr: 472 10 50 | Vergtygskit MC-10 med tång och avbitare för LMR/MLL-200/400 | E-nr: 16 613 22

nz För N, SMA och RG59/6 crimp-kontakter  nz Med skaltång  nz Tre olika klackar ingår

INNEHÅLL
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RJ45 Crimptång
FÖR RJ45, RJ11, RJ12

Ett praktiskt och mycket tidsbesparande verktyg som ofta betalar sig självt. Buntbandet ligger på rulle, viket innebär att man 
bara använder precis så långt band som behövs. Med ett enkelt handgrepp spänner du och klipper buntbandet. Genom att 
alltid exakt längd klipps blir det aldrig något spill. Banden är testade från minus 40 grader upp till plus 50 grader. Eftersom 
du kan belasta bandet med ända upp till 60 kg kan dessa band användas till i stort sett alla ändamål.

Art.nr: 472 30 00 | Bandpistol i ABS-plast för 20 meters löpande buntband | E-nr: 16 059 20

Art.nr: 321 11 00 | Crimptång Ref: 209801 för modularkontakter RJ45/RJ11/RJ12 | E-nr: 16 619 71

nz Banden klarar 60 kg
nz Banden klarar –40 till 50° C
nz Inget spill och spar tid
nz Blir billigare

• Verktyg i orange ABS-stryktålig plast

• Buntband om 20 meter i svart (utomhus) och vit (inomhus)

• Lås för buntband (svarta respektive vita)

• Ersättningsknivar (5 per paket)

Bandpistol för löpande buntband

Crimptång Ref: 209801 från Televes är ett verktyg för att kontaktera nätverkskabel med modularkontakter. Fungerar även för 
telekontakter RJ11 och RJ12 samt för 4P4C och 4P2C.

INSTRUMENT/VERKTYG 171102
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Art.nr. E-nr. Benämning

472 30 00 16 059 20 Bandpistol i ABS-plast för 20 meters löpande buntband
472 30 01 15 221 86 Band för bandpistol, 20 meter vit
472 30 02 15 221 87 Band för bandpistol, 20 meter svart
472 30 03 15 221 88 Lås för bandpistol. Vita lås med 200 st per förpackning
472 30 04 15 221 89 Lås för bandpistol. Svarta lås med 200 st per förpackning
472 30 05 16 059 21 Knivar till bandpistol. 5 per förpackning.
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Klammer och häftpistol
Smart klammerpistol för ”riktiga” plastklammer. Ett verktyg 
som effektiviserar kabeldragningen samtidigt som plast- 
klammerna gör risken för att skada kabeln obefintlig.

Smart klammerpistol för ”riktiga” plastklammer. Ett verktyg 
som effektiviserar kabeldragningen samtidigt som plast- 
klammerna gör risken för att skada kabeln obefintlig.

Bild visar plastklammer Arrow
T-59 för RG6-kabel.

Bild visar blank häftklammer Arrow
T-25 för RG-59/6.

Bild visar klammerpistol Arrow T-59.

Bilderna visar kabel monterad med plastklammer Arrow T-59.

Bild visar häftpistol Arrow T-25.

Teknisk specifikation

Art.nr. E-nr. Benämning
472 27 50 16 470 60 Klammerpistol Arrow T-59, plastklammer för kabel RG-6, 6–8 mm
472 27 52 16 470 61 Plastklammer Arrow T-59, RG-59 6 mm/17 mm, 300 st

Teknisk specifikation

Art.nr. E-nr. Benämning
472 27 53 16 470 65 Häftpistol Arrow T-25, klammer för kabel RG-59/6, 6–8 mm
472 27 54 16 470 66 Häftklammer Arrow T-25, U-form, vit, 7,7/14 mm, 1000 st
472 27 55 16 470 67 Häftklammer Arrow T-25, U-form, blank, 7,7/14 mm, 1000 st

INNEHÅLL
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1. Godkännande av order
Nedanstående leveransbestämmelser tillämpas på all för-
säljning av Televes, ”Säljaren”, såvida ej annat skriftligen 
godkänts av Säljaren.

2. Bindande avtal
Ingen beställning utgör bindande avtal med mindre ordern 
godkänts av Säljaren skriftligen eller genom leverans av 
varorna ifråga.

3. Ändring eller annullering av order
Order kan inte annulleras eller ändras av Köparen utan Sälja-
rens skriftliga godkännande.

4. Pris
Såvida inte pris avtalats skriftligen mellan parterna sker 
leverans till priser i enlighet med av Säljaren tillämpad prislista 
vid tidpunkten för leverans. Senast utkomna prislista ersätter 
automatiskt tidigare.

5. Betalning
Såvida inte annat skriftligen avtalats är samtliga priser u-netto 
kontant. Kredit lämnas efter prövning i det enskilda fallet. 
Vid försenad betalning har Säljaren rätt till dröjsmålsränta, 
förnärvarande 12%, på obetalt belopp. Därjämte har Sälja-
ren rätt att vägra ytterligare leverans tills dess betalning för 
förfallen skuld erhållits.

6. Äganderätten till produkterna - äganderättsförbehåll
Äganderätten till sålda produkter övergår till köparen först 
sedan Säljaren erhållit full betalning. Säljaren skall således 
äga rätt att vid utebliven betalning återta godset. Allt i den 
omfattning det är tillåtet enligt lagen i Köparens hemvistland.

7. Leverans - Faran för godset
Om inte annat skriftligen avtalats i det enskilda fallet levereras 
godset fritt vårt lager. Faran för godset övergår på Köparen 
vid leveransen. Eventuella artiklar, som ej finns i lager vid 
leveranstillfället, restnoteras och levereras fraktfritt snarast 
möjligt. Säljaren är dock inte ansvarig för förlust på grund av 
försenad eller utebliven leverans. INCOTERMS gäller.

8. Frakter med mera
Vid leverans under visst av Säljaren fastställt minimivärde 
uttages leverans- och faktureringsavgift  i enligt av Säljaren 
vid varje tidpunkt tillämpade taxor. Köparen erinras om att 
transport sker på dennes risk. Försäkring ombesörjs endast 
efter skriftlig begäran och på Köparens bekostnad.

9. Reklamation av leverans
Anmärkningar vid felaktig leverans skall meddelas till oss 
skriftligen inom åtta (8) dagar. Eventuella transportskador 
skall köparen anmäla direkt till transportföretaget. Säljaren 
äger avslå varje anspråk på grund av bristande leverans, 
såvida inte Köparen underrättar Säljaren i enlighet med vad i 
föregående stycke sägs.

10.  Garantier med mera 
Säljaren garanterar att produkterna överensstämmer med Säl-
jarens standardspecifikationer, angivna i Säljarens broschyrer 
eller med vad som särskilt överenskommits med Köparen 
skriftligen. Alla andra garantier och villkor med avseende 
på kvalitet eller funktion är uteslutna. Överensstämmer inte 
produkten med denna garanti skall Säljaren efter eget val 
antingen ersätta felaktigt gods med felfritt sådant eller utfärda 
en kreditnota. Säljarens ansvar är begränsat till fel angivna 
i AL-95. Om inte annat anges gäller två veckors garanti för 
uppackningsfel.  Underlåter Köparen att reklamera inom de 
tidsgränser som anges ovan, har Köparen förlorat sin rätt 
till garantin.

11. Returer
Vid retur på grund av reklamation måste alltid RMA:nr anges 
på följesedeln och varför retur skett och till vilken faktura 
returen hänför sig. Fel på produkten skall beskrivas så att den 
kan åtgärdas utan dröjsmål. Uppfylls ej ovan angivna villkor 
returneras varorna utan åtgärd till avsändaren, alternativt med 
full debitering. Returer eller byten utan föregående godkän-
nande eller returer som belagts med mottagarfrakt eller andra 
avgifter vägras och returneras på avsändarens bekostnad. Har 
Köparen skadat originalemballage, till exempel genom egna 
noteringar, märkningar etc. eller saknas emballaget, debiteras 
20 % av varans värde vid kreditering eller byte. Respektive 
inköpsfaktura skall alltid bifogas. Returer eller service belagd 
med avgifter returneras. Returnummer fås av säljaren.

12. Produktansvar
Säljaren ansvarar för personskador endast om det visats 
att skadan orsakats genom grov oaktsamhet från Säljarens 
sida. Säljaren ansvarar ej för skador på någon egendom 
som inträffar vare sig under eller efter den tid då Köparen 
har godset i besittning. Säljaren har vidare inget ansvar för 
skador på produkter som tillverkas eller säljs av Köparen. 
Säljaren ansvarar inte för utebliven vinst eller följdskada. 
Skulle Säljaren omfattas av produktansvar gentemot tredje 
man, skall Köparen hålla Säljaren skadeslös i den omfattning 
som Säljarens ansvar begränsats i enlighet med detta avtal. 
Säljaren ansvarar inte för inkomstbortfall, följdskador eller 
andra skador såvida inte förlusten eller skadan beror på grov 
oaktsamhet från säljarens sida.

13. ”Force Majeure”
Säljaren skall ha rätt att annullera order eller senarelägga 
leveranser eller reducera kvantitet som skall levereras om 
leveransen omöjliggörs eller ur Säljarens synpunkt blir i 
oskälig mån oekonomisk på grund av omständigheter utanför 
Säljarens kontroll såsom, men ej begränsat till strejker, lock-
outer, olyckor, krig, eldsvådor, explosioner, översvämningar, 
underlåtenhet från tredje man att fullgöra leverans till Säljaren, 
större maskinhaverier, råvarubrist eller annat sådant.

14. Tillämpad lag
Varje avtal mellan säljare och köpare skall anses ingånget i 
enlighet med svensk lag som skall tillämpas därpå.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
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