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Ferramentas
Siga a 2 Flex Telecom nas mídias sociais:

https://twitter.com/2flextelecom
https://www.youtube.com/channel/UCzATs-f4b6xJ60V5tDpu0OQ
https://www.linkedin.com/company/2flex/
https://www.instagram.com/2flextelecom/
https://www.facebook.com/2flexnetwork/
http://contato@2flex.com.br
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521969646020


ALICATE DE CRIMPAR PADRÃO

DECAPADOR DE CABOS

ALICATE DE CRIMPAR PRO+ CAT6

Alicates de Crimpar 2 Flex

ALICATE DE CRIMPAR PRO

O alicate de crimpar foi desenvolvido 
com materiais de alta qualidade e 

resistência. Es�lo portá�l com 
encaixe ergonômico. 

A boca do alicate 
possui partes feitas 
de aço as quais são 

O decapador de cabos realiza cortes e decapamento 
com extrema facilidade e agilidade. Ideal para cabos 
�po par trançado, coaxial, STP/UTP e de áudio. 
De tamanho compacto possui lâminas 
resistentes e afiadas, proporcionando 
um acabamento profissional.

Alicate de crimpar pro possui com corpo anatômico e 
conectorização de alta precisão. Com ele terá aumento de 
performance e estabilidade porque ele permite conexões 
perfeitas e estáveis. O sistema de catraca evita falha na 
crimpagem gerando uma perfeita prensagem do 
conector e melhor sinal recebido, 
sua rede nunca ficará fora do ar com ele. 
Suporta conectores CAT5.

Alicate de crimpar profissional possui cabo anatômico e conectorização de alta 
precisão. Fabricado em aço de carbono para uma durabilidade incomparável, 
permi�ndo conexões perfeitas. O sistema de catraca evita
falha na crimpagem gerando uma perfeita 
prensagem do conector e melhor sinal recebido,
sua rede nunca ficará fora do ar com ele. 
Suporta conectores CAT5e/CAT6.

Alicate de crimpar 
emborrachado
e anatômico.
Disponível nas versões:
Pro cromado: azul com preto.

ALICATE DE CRIMPAR CATRACA

Alicate de crimpar com catraca possui um  cabo 
anatômico e conectorização de alta precisão. Com ele 

terá aumento de performance e estabilidade porque ele 
permite conexões perfeitas e estáveis. 

O sistema de catraca evita 
falha na crimpagem do conector. 

Suporta conectores  RJ45 E RJ11.

Alicate de crimpar 
emborrachado

e anatômico.
Disponível nas versões:

Azul e Azul com preto 8P/6P.

resistentes e duradouras e não danifica os fios decapados e 
funciona com perfeita precisão.
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POWER METER COM VFL
O Power Meter Óp�co 2F-FPMT-VFL é um medidor de potência para fibra óp�ca  com 
alcance de até 20 Km. As diversas funcionalidades deste Power Meter Óp�co o tornam uma 
ferramenta poderosa de suma importância na construção e manutenção de redes em FTTx. 
Muito mais conveniente para transportar e operar. Alta estabilidade, mul�-onda, saída de 
laser de modo único ou mul�modo. Vem com adaptador SC e entrada micro USB para 
carregar pilhas recarregáveis. Com função de verificação de falhas (caneta laser).

Vem com estojo, alça para transporte e 3 pilhas alcanlina 1,5V.

POWER METER

TESTADOR DE CABOS RJ 45/11 COM POE

TESTADOR DE CABOS RJ 45/11

TESTADOR DE CABOS 

O tes tador de cabos  é 
equipamento que auxilia os 
profissionais nos testes de 
cabos com conectores RJ45 
ou RJ 11, sendo possível 
iden�ficar a presença de 
tensão no padrão PoE. Checa 
a comunicação dos cabos 
ethernet e telefonia. De alta 
performance com design 
compacto de fácil u�lização.

O testador de cabos é um 
equipamento que auxilia os 
profissionais nos testes de 
cabos com conectores RJ45 ou 
RJ 11. Checa a comunicação 
dos cabos ethernet e telefonia. 
De alta performance com 
des ign compacto de fác i l 
u�lização.

O testador eletr|ônico de alta 
perfomance para cabeamento 
de redes de computador. 
Design compacto e de fácil 
u�lização, verifica se os cabos 
e s t ã o  c o n e c t a d o s 
corretamente .

MULTI TESTADOR DE CABOS

Pensando em facilitar a vida 
dos profissionais e garan�r o 
máx imo  de  segurança 
enquanto trabalham, o mul� 
testador de cabos dos 
modelos RJ11, RJ45 e BNC 
possui um design compacto e 
de fácil u�lização.
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P o w e r  m e t e r , 
testador de cabos

O Power Meter Óp�co 2F-FPMT é 
um medidor de potência para fibra 
óp�ca  com alcance de  até 20 Km. As 
diversas funcionalidades deste Power 
M e t e r  Ó p � c o  o  t o r n a m  u m a 
ferramenta poderosa de suma 
i m p o r t â n c i a  n a  co n s t r u ç ã o  e 
manutenção de redes em FTTx. Muito 
mais conveniente para transportar e 
operar. Alta estabilidade, mul�-onda, 
saída de laser  de modo único ou 
mul�modo. Vem com adaptador SC e 
entrada micro USB para carregar 
baterias.

10802F-NF

2F-NF4511

2F-NF4511P

2F-FPMT-VFL

2F-FPMT

http://www.2flex.com.br
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