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Taperwire installatie instructies 
 

Kabeltype: 216R, 226R, 426R, 826R, 3GIG, 568B, QUAD28 & 1STP26 
 

BENODIGD GEREEDSCHAP: schaar, schroevendraaier en scheermesje (soldeerbout indien nodig) 
 

VOORBEREIDING: (bestemd voor alle verschillende kabeltypen) 
1. Bepaal de beste locatie voor de Taperwire en voor de aansluitingen. Het oppervlak moet schoon en stofvrij zijn. 
Alcoholdoekjes (geen ruitenreiniger) kunnen worden gebruikt om het gebied te ontvetten voor installatie. 
2. Meet de lengte van de Taperwire die zal worden toegepast, voeg altijd een paar centimeter toe aan elk uiteinde voor de 
zekerheid. Het wordt niet aanbevolen om te knippen vóór de daadwerkelijke installatie van Taperwire. Bepaal of Taperwire 
zal worden gebruikt door rechtstreeks op de apparatuur aan te sluiten, of dat een verbinding (soldeer of klemmenblok) met 
een standaard kabel en connectoren wordt gebruikt. 
3. Schakel alle stroom uit naar het systeem en / of de apparatuur waarop het is aangesloten. 
 

VOOR RJ-45-AANSLUITING 
1. Om de Taperwire voor te bereiden voor aansluiting op de RJ-45 connector, trekt u ongeveer 2 cm van de roze schutfolie 
los en snijdt u deze af (zie stap # 1). Maak de koperen geleiders los door de lijm te verwijderen door voorzichtig met een 
schroevendraaier of mes langs beide zijden van de geleiders te schuiven. Pas op dat u niet door het transparante of witte 
achtergrondmateriaal snijdt. Trek de tape weg van de geleiders en snij af, zodat de aders vrij komen. (zie stap 1). 
2. De volgende stap is om de getwiste paren voor te bereiden voor aansluiting op de RJ-45-connector (zie stap 1). 
3. Maak de gedraaide paren plat terwijl u de kleurcode van links naar rechts houdt (zie stap 2) en plaats ze vervolgens in de 
RJ-45-connector (zie stap 3). Gebruik standaard RJ-11 / RJ-45 krimpgereedschap om de definitieve aansluiting op de 
connector te maken. Opmerking: zorg ervoor dat de kleurcode aan elk uiteinde van de draaddoorvoer hetzelfde blijft. 
 

 
 

VOOR AANSLUITING OP OVERIGE CONNECTOREN (zoals bijv. XLR, BNC, F-Connector of RCA) 
Voor aansluiting van Taperwire op een connector volgt u de stappen zoals genoemd bij de bovenstaande RJ-aansluiting. 
 
DEFINITIEF AANBRENGEN TAPERWIRE: 
1. De Taperwire is nu klaar om te worden gepositioneerd voor de uiteindelijke installatie. Trek ongeveer  5 cm van de roze 
schutfolie weg om de kleefzijde van de draad bloot te leggen. Plaats de Taperwire op de gewenste installatielocatie en druk 
vast op de achtergrond. Ga door met het uitlijnen en verwijderen van de schutfolie  en gelijktijdig vastdrukken van de kabel 
op zijn plaats langs het hele installatieoppervlak. Wees extra voorzichtig bij het plaatsen van de Taperwire omdat de lijm 
semipermanent is en zeer moeilijk te verwijderen is. 
2. Eenmaal aangebracht kan Taperwire worden geverfd, gespachteld, onder tapijt, parket en vloertegels worden 
weggewerkt en zelfs behangen. 
 
WAARSCHUWING: 
Gebruik Taperwire uitsluitend voor laag voltage beveiliging, luidspreker, telefoon/data systemen en Ledverlichting. 
 
 
Voor meer informatie over Taperwire zie onze website www.spita.nl 

http://www.spita.nl/
http://www.spita.nl/

