
 

KONEKTORY MULTIFIT firmy Spinner  

 

Nowe linia konektorów feederowych firmy  SPINNER MultiFitTM   jest w pełni kompatybilna z 
większością dostępnych na rynku kabli – patrz załącznik poniżej „Cable Compatibility Certificate.pdf” . 
Charakteryzują się na stępującymi właściwościami: 
 

 Bezpieczna i łatwiejsza instalacja  

 Niższy współczynnik VSWR do 6.0 GHz 
 Niższa intermodulacja 
 Spełniają najwyższe wymagania szczelności 
 Odpowiednie zarówno na kable miedziane i aluminiowe 

 
Poniżej znajdują się  lista dostępnych konektorów Multifit, które zastępują dotychczas stosowane: 

RFA 1/2" 
N 

M / plug O-Ring (MultiFitTM);  BN 706417 
F / socket O-Ring (MultiFitTM);  BN 846417 

7-16 
M / plug O-Ring (MultiFitTM);  BN 854317 

F / socket O-Ring (MultiFitTM);  BN 654317 

RFA 7/8" 
N 

M / plug O-Ring (MultiFitTM);  BN 706402 
F / socket O-Ring (MultiFitTM);  BN 846402 

7-16 
M / plug O-Ring (MultiFitTM);  BN 854302 

F / socket O-Ring (MultiFitTM);  BN 654302 

RFA 1 1/4" 
N 

M / plug O-Ring (MultiFitTM);  BN 706420 
F / socket O-Ring (MultiFitTM);  BN 846420 

7-16 
M / plug O-Ring (MultiFitTM);  BN 854320 

F / socket O-Ring (MultiFitTM);  BN 654320 

RFA 1 5/8" 
N 

M / plug O-Ring (MultiFitTM);  BN 706422 
F / socket O-Ring (MultiFitTM);  BN 846422 

7-16 
M / plug O-Ring (MultiFitTM);  BN 854322 

F / socket O-Ring (MultiFitTM);  BN 654322 

 

W celu ułatwienia montażu w/w konektorów na kablach feederowych, oferujemy specjalne 

dedykowane do tych konektorów narzędzia: 

Narzędzia 

½” BN 541387 
7/8” BN 541301 
1 ¼” 

BN 541336 1 5/8”  

 

 



 

 

MultiFitTM 

 



 

INSTRUKCJA MONTAŻU KONEKTORÓW MULTIFIT 

Konektory ½” 

Zestaw niezbędnych narzędzi: 

 

W celu przygotowania kabla pod instalację konektora należy użyć dedykowanego narzędzia oraz kilku 
dodatkowych standardowych narzędzi wskazanych na rysunku powyżej.  Rekomendowane jest 
używanie rękawiczek ochronnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procedura krok po kroku: 
 
 

1. Usuń nożem zewnętrzny płaszcz kabla  
 

 

2. Odetnij końcówkę kabla odpowiednią piłką do metalu w miejscu pierwszego zagłębienia 
(karbowania) tak, aby pozostawić odpowiednią  długość wewnętrznego przewodnika.  
Dopasuj położenie narzynki na kablu  jak wskazuje poniższy rysunek, następnie obracaj 
narzynkę we skazanym kierunku, nie dociskając narzynki, pozwalając pracować tylko pod 
naciskiem sprężyny w narzynce.  

 

3. Usuń część  zewnętrzną kabla oraz oczyść  kabel z pozostałej pianki oraz kleju . Uważaj, aby 
nie uszkodzić przy tym powłoki miedzianej przewodnika. 

 

4. Odetnij nożem zewnętrzny płaszcz wzdłuż wcześniej zaznaczonego nacięcia.  Sprawdź 
wymiary nacięć jak na rysunku. 

 

 



 

5. Wsuń O’Ring na kabel 

 

6. Nałóż  tylną część konektora  na kabel  aż do słyszalnego zatrzasku w kierunku jak na rysunku 
(dla ułatwienia można zastosować  na O’Ring cienką warstwę smaru). Następnie przesuń z 
powrotem tylną cześć złącza tak daleko jak to jest możliwe -  w przeciwnym kierunku niż na 
rysunku. 

 

7. Wywiń kołnierz zewnętrznego przewodnika obracając narzynkę dookoła  specjalnego stożka 
jak pokazuje poniższy rysunek. 

 

8. Włóż wewnętrzny przewodnik (żyłę wewnętrzną) w otwór jak wskazuje rysunek poniżej, w 
celu wygładzenia ostrego zakończenia przewodnika.  

 

 

 



 

9. Sprawdź średnicę zewnętrznego przewodnika. Upewnij się, czy pianka została w pełni 
oddzielona. 

 

10. Dociśnij ruchomą część  tylnej części konektora  do momentu zatrzymania/oporu. 

 

11. Dociśnij  przednią część konektora  w kierunku tylnej części (nakrętki) do momentu aż gwint 
się zaciśnie. 

 

12. Skręć  tylną  część (nakrętkę) z przednią częścią konektora  używając odpowiednich  kluczy. 
Upewnij się, czy przekręcasz tylko tylną część konektora, pozostawiając przednią część 
nieruchomą.   

 

 

 



 

13. Rekomendowane jest zastosowanie dodatkowych uszczelnień aby chronić przed 
ekstremalnym oddziałaniem środowiska. 

 



 

Konektory 7/8” 

Zestaw niezbędnych narzędzi: 

 

W celu przygotowania kabla pod instalację konektora należy użyć dedykowanego narzędzia oraz kilku 
dodatkowych standardowych narzędzi wskazanych na rysunku powyżej. Rekomendowane jest 
używanie rękawiczek ochronnych. 

 

Procedura krok po kroku: 
 

1. Usuń nożem zewnętrzny płaszcz kabla  
 

 



 

2. Odetnij końcówkę kabla odpowiednią piłką do metalu w miejscu pierwszego zagłębienia 
(karbowania) tak, aby pozostawić odpowiednią  długość wewnętrznego przewodnika.  
Dopasuj położenie narzynki na kablu  jak wskazuje poniższy rysunek, następnie obracaj 
narzynkę we skazanym kierunku, nie dociskając narzynki, pozwalając pracować tylko pod 
naciskiem sprężyny w narzynce. 

  

3. Odetnij nożem zewnętrzny płaszcz wzdłuż wcześniej zaznaczonego nacięcia.  Sprawdź 
wymiary nacięć jak na rysunku. 

 

4. Wsuń O’Ring na kabel. 

 

5. Nałóż  tylną część konektora  na kabel  aż do słyszalnego zatrzasku w kierunku jak na rysunku 
(dla ułatwienia można zastosować  na O’Ring cienką warstwę smaru). Następnie przesuń z 
powrotem tylną cześć złącza tak daleko jak to jest możliwe -  w przeciwnym kierunku niż na 
rysunku. 

 

 



 

6. Wywiń kołnierz zewnętrznego przewodnika obracając narzynkę dookoła  specjalnego stożka 
jak pokazuje poniższy rysunek. 

 

7. Sprawdź średnicę zewnętrznego przewodnika. Upewnij się, czy pianka została w pełni 
oddzielona 

 

8. Dociśnij ruchomą część  tylnej części konektora  do momentu zatrzymania/oporu 

 

9. Dociśnij  przednią część konektora  w kierunku tylnej części (nakrętki) do momentu aż gwint 
się zaciśnie. 

 

10. Skręć  tylną  część (nakrętkę) z przednią częścią konektora  używając odpowiednich  kluczy. 
Upewnij się, czy przekręcasz tylko tylną część konektora, pozostawiając przednią część 
nieruchomą. 



 

 

11. Rekomendowane jest zastosowanie dodatkowych uszczelnień aby chronić przed 
ekstremalnym oddziałaniem środowiska. 

 



 

Konektory 1 1/4” 

Zestaw niezbędnych narzędzi: 

 

W celu przygotowania kabla pod instalację konektora należy użyć dedykowanego narzędzia oraz kilku 
dodatkowych standardowych narzędzi wskazanych na rysunku powyżej.  Rekomendowane jest  
użycie narzędzia Spinner BN 541336 oraz używanie rękawiczek ochronnych. 
  

 
Procedura krok po kroku: 
 

1. Usuń nożem zewnętrzny płaszcz kabla 

 

 
2.  



 

2 A. Umieść “Cutting guide” za pierwszym zagłębieniem jak na poniższym rysunku. Odetnij kabel 
piłką do metalu wzdłuż „cutting guide” . 

 

2 B. Opcjonalnie można użyć narzędzia Spinner  BN 541336. Nie mniej jednak zewnętrzny płaszcz 
kabla należy usunąć ręcznie.  

 

3. Sprawdź wymiary nacięć jak na rysunku 

 

4. Wsuń O’Ring na kabel 

 

5. Nałóż  tylną część konektora  na kabel  aż do słyszalnego zatrzasku w kierunku jak na rysunku 
(dla ułatwienia można zastosować  na O’Ring cienką warstwę smaru). Następnie przesuń z 
powrotem tylną cześć złącza tak daleko jak to jest możliwe -  w przeciwnym kierunku niż na 
rysunku 



 

 

6. Używając noża usuń wszystkie opiłki metalu z przewodnika wewnętrznego i zewnętrznego. 
Końcem noża wywiń kołnierz zewnętrznego przewodnika kabla obracając nóż wzdłuż 
przewodnika. Oczyść ponownie końcówkę kabla z pozostałości pianki i metalu.  

 

7. Sprawdź średnicę zewnętrznego przewodnika. Upewnij się, czy pianka została w pełni 
oddzielona 

 

8. Dociśnij ruchomą część  tylnej części konektora  do momentu zatrzymania/oporu 

 

9. Dociśnij  przednią część konektora  w kierunku tylnej części (nakrętki) do momentu aż gwint 
się zaciśnie. 



 

 

10. Skręć  tylną  część (nakrętkę) z przednią częścią konektora  używając odpowiednich  kluczy. 
Upewnij się, czy przekręcasz tylko tylną część konektora, pozostawiając przednią część 
nieruchomą. 

 

11. Rekomendowane jest zastosowanie dodatkowych uszczelnień aby chronić przed 
ekstremalnym oddziałaniem środowiska. 

 



 

Konektory 1 5/8” 

Zestaw niezbędnych narzędzi: 

 

W celu przygotowania kabla pod instalację konektora należy użyć dedykowanego narzędzia oraz kilku 
dodatkowych standardowych narzędzi wskazanych na rysunku powyżej.  Rekomendowane jest  
użycie narzędzia Spinner BN 541336 oraz używanie rękawiczek ochronnych. 
  

 
Procedura krok po kroku: 
 

1. Usuń nożem zewnętrzny płaszcz kabla 

 

2.  
2 A. Umieść “Cutting guide” za pierwszym zagłębieniem jak na poniższym rysunku. Odetnij kabel 
piłką do metalu wzdłuż „cutting guide” . 



 

 

2 B. Opcjonalnie można użyć narzędzia Spinner  BN 541336. Nie mniej jednak zewnętrzny płaszcz 
kabla należy usunąć ręcznie.  

 

3. Sprawdź wymiary nacięć jak na rysunku 

 

4. Wsuń O’Ring na kabel 

 

5. Nałóż  tylną część konektora  na kabel  aż do słyszalnego zatrzasku w kierunku jak na rysunku 
(dla ułatwienia można zastosować  na O’Ring cienką warstwę smaru). Następnie przesuń z 
powrotem tylną cześć złącza tak daleko jak to jest możliwe -  w przeciwnym kierunku niż na 
rysunku 



 

  

6. Używając noża usuń wszystkie opiłki metalu z przewodnika wewnętrznego i zewnętrznego. 
Końcem noża wywiń kołnierz zewnętrznego przewodnika kabla obracając nóż wzdłuż 
przewodnika. Oczyść ponownie końcówkę kabla z pozostałości pianki i metalu. 

 

7. Sprawdź średnicę zewnętrznego przewodnika. Upewnij się, czy pianka została w pełni 
oddzielona 

 

8. Dociśnij ruchomą część  tylnej części konektora  do momentu zatrzymania/oporu 

 

9. Dociśnij  przednią część konektora  w kierunku tylnej części (nakrętki) do momentu aż gwint 
się zaciśnie 



 

 

10. Skręć  tylną  część (nakrętkę) z przednią częścią konektora  używając odpowiednich  kluczy. 
Upewnij się, czy przekręcasz tylko tylną część konektora, pozostawiając przednią część 
nieruchomą. 

 

11. Skręć  tylną  część (nakrętkę) z przednią częścią konektora  używając odpowiednich  kluczy. 
Upewnij się, czy przekręcasz tylko tylną część konektora, pozostawiając przednią część 
nieruchomą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


