Een coax kabel maken.
Voor het maken van een kabel snoer is het volgende nodig?
Een coax kabel
Een coax connector (mannetje of vrouwtje)
Een spanningszoeker (of ander klein fittingschroevendraaier)
Een coax kabel stripper (of een scherp mes)

We beginnen met de coax kabel. Coax kabels zijn er in verschillende kwaliteiten.
Daarom is het raadzaam om de kabel aan te passen aan het apparaat dat u wilt aansluiten.
Zo is er voor digitale televisie een beter kabel nodig (en ook betere connectors) dan voor analoge
televisie.
In dit artikel gebruiken wij de betere kabel en connectors.
Stap 1
Wij strippen de coax kabel met de coax stripper (foto 1). En zien dat na het strippen de kabel 3
kerven heeft (foto 2).
Verwijder alle drie de lagen en de kabel ziet er uit als in foto 3.
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Stap 2
Na het strippen kunnen wij de connector op de kabel monteren. Eerst demonteren wij de connector
(foto 4). Hierna doen wij eerst de metalen onder wartel over de kabel en daarna de kunststof knel
ring (foto 5). Nu kunnen wij de kern van de kabel (het ontblote harde draadje wat in het midden van
de kabel zit) in de connector doen onder het boutje. Vaak moet u eerst het boutje met een
schroevendraaier losdraaien. Als de kern in de connector zit dan draait u het boutje weer aan.

Stap 3
Door aan de kabel licht te trekken kunt u controleren of de kabel vast zit (doe dit echter met beleid).
Nu kunnen wij de kabel weer monteren door eerst de achterkant op de connector te plaatsen. Er
zitten 2 uitsparingen in en die moeten perfect op elkaar zitten. Nu kunt u de kunststof knel ring terug
duwen en de metalen wartel weer op de connector schroeven. Op dezelfde manier doet u nu
connector 2.

Tips:
Er zitten altijd twee verschillende connectoren op een kabel (mannetje en vrouwtje).
Bij monteren van de kabel op de vloer of plint, pas dan op voor haakse of zeer scherpe bochten.
Als de kern van de draad breekt heeft u geen goede verbinding meer, met slecht beeld of storing tot
gevolg.
Bestellen:
Als u de artikelen wilt bestellen, dan kunt u dit doen via onze eshop. (eshop.meijerijzerwaren.nl)
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