TAB. B

akce
akceSOria
akcesoria standard

akcesoria mini

Uszczelka zabezpieczająca przewód przed
wyrwaniem i przedostawaniem się kurzu i wilgoci.
Max. temp. 200 °C
SD1

Uszczelka zabezpieczająca przewód przed
wyrwaniem i przedostawaniem się kurzu i wilgoci.
Max. temp. 200 °C
MD1

MD1

SD1

Uchwyt przewodu z gumy silikonowej zabezpieczający przewód przed wyłamaniem.
Max. temp. 200 °C
SD2

Uchwyt przewodu z gumy silikonowej zabezpieczający przewód przed wyłamaniem.
Max. temp. 200 °C
MD2

MD2

SD2

Uchwyt przewodu nie wystający poza obrys złącza
SD3

Uchwyt przewodu nie wystający poza obrys złącza
MD3

MD3

SD3

Osłona z gumy silikonowej. Założona na wtyczkę
i gniazdo zabezpiecza złącze przed dostawaniem się
do środka wody, wilgoci i zanieczyszczeń. Stożkowe
zakończenie pozwala dopasować ją do każdego
przewodu
SO

Osłona z gumy silikonowej. Założona na wtyczkę
i gniazdo zabezpiecza złącze przed dostawaniem się
do środka wody, wilgoci i zanieczyszczeń. Stożkowe
zakończenie pozwala dopasować je do każdego
przewodu
MO

MO

SO

Zatrzask zabezpieczający złącze przed
przypadkowym rozłączeniem

Zatrzask zabezpieczający złącze przed
przypadkowym rozłączeniem

SZ
pasuje do zabezpieczania połączenia
np. SW1 z SG1

MZ
pasuje do zabezpieczania połączenia
np. MW1 z MG1

MZ

SZ
Tulejka zaciskowa do zamocowania we wtyczce
(gnieździe) rurki lub płaszcza

ST

ST
dla: Ø1mm – ST10
dla: Ø1,5mm – ST15
dla: Ø2mm – ST20
dla: Ø3mm – ST30
dla: Ø4,5mm – ST45
dla: Ø6mm – ST60

Tulejka zaciskowa do zamocowania we wtyczce
(gnieździe) rurki lub płaszcza

MT

Uchwyt zabezpieczający przewód przed wyrwaniem.
Szeroki zakres stosowanych przewodów. Całość
wykonana ze stali nierdzewnej
MU

Uchwyt zabezpieczający przewód przed wyrwaniem.
Szeroki zakres stosowanych przewodów. Całość
wykonana ze stali nierdzewnej

SU

60. CZAH

SU
pasuje do: SW1, SG1, SW10, SG10, SW2, SG2
SU1
pasuje do: SW100, SG100,
SU2
pasuje do: SW3, SG3

MT
dla: Ø0,5mm – MT05
dla: Ø1mm – MT10
dla: Ø1,5mm – MT15
dla: Ø2mm – MT20
dla: Ø3mm – MT30

pasuje do: MW1, MG1, MW10, MG10, MW2, MG2
MU1
pasuje do: MW100, MG100,

MU

MU2
pasuje do: MW3, MG3
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