Nordic Security AS

CONNECTA
Det ideelle produkt for løse forbindelser

CONNECTA skjøtehylser er konstruert

for diskret kabelskjøting av hel kjernet og flertrådede kobber ledere. En uslåelig kombinasjon av økonomi og enkelhet med målepunkt i en
enden.
Over to hundre millioner solgte koblingshylser skal i følge vår Internasjonale leverandør være
solgt siden de startet produksjon av produktet en årrekke tilbake.

CONNECTA leveres både i tørre og i

gel-fylte skjøtehylser for å dekke de fleste behov enten
de skal brukes i tørre eller i fuktige miljøer.

Velprøvd og pålitelig
Lett å koble 4-7 enkelt ledere avhengig av tverrsnittet på lederne, og tiltross for at de
over 60 sylskarpe piggene innvendig tilsier at man strengt tatt ikke trenger å avmantle
lederne så anbefaler vi å gjøre det for å sikre at man har god kontakt.
Klem så hylsen sammen med en tang eller avbiter (hvis du er forsiktig). Dermed låses
lederne fast av de 60 innvendige piggene. Forsøk på å dra av CONNECTA hylsen resulterer som oftest i at du river av lederne i kabelen lenge før hylsen slipper taket.

TEKNISKE DATA:

MATERIALDATA:



For helkjerne og flertrådet ledere



Lavprofil/Lett å gjemme



60 gjennomtrengende pigger innvendig

CONNECTA skjøtehylser er laget av høykvalitetsmaterialer for å sikre langtidsbruk og høy
prestanda under varierende klimatiske forhold.
Ledere med forskjellige dimensjoner kan sammenkobles.



For leder diameter 0,4-0.9 millimeter





Fukt og korrosjons motstandig



Kun for svakstrømsinstallasjoner

Nordic Security AS

Fjærherdet forsfor bronse i ledende
overflate



Forniklet messing overflate på den
ytre ledende kappen for korrosjonsbeskyttelse.



Isolerende ytre plastkappe



Silikon-Gel fylt variant for fuktbeskyttelse ( Blå hylse)

Karoline Kristiansens vei 8K
0661 Oslo
PB 6492 Etterstad
0606 Oslo

Telefon:67 900 200
Telefaks: 66 82 32 01
E-post: firma@nordic-security.no

Artikkelnr::

Beskrivelse:

Leveringsenhet:

Lagerstatus:

CWD-100

Tørrskjøt hylse/ Hvit

Poser a/100 stk

Lagervare

CWD - 1000

Tørrskjøt hylse/ Hvit

10 x poser a/100 stk i plastboks Bestillingsvare

CBG–100

Silikon-Gel fylt skjøtehylse / Blå

Poser a/100 stk

CBG–1000

Silikon-Gel fylt skjøtehylse / Blå

10 x poser a/100 stk i plastboks Bestillingsvare

Bestillingsvare

