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PŘEHLED PRODUKTŮ



Kabelové příslušenství

Ochranné hadice pozinkované8
nerezové8
s kovovým opletem8
s PVC potahem8
s PU potahem8
s certifikátem UL8

Příslušenství pro
hadice

přímé s vnějším závitem8
otočné s vnějším závitem8
přímé s vnitřním závitem8
úhlové 45° a 90°8
nerezové8
spojka hadice s trubkou8
s utěsněním kabelu8
pro hadice s opletem8
pro PVC hadice8

Ocelové trubky a
příslušenství

ocelové zinkované8
nerezové8
rychlospojky trubka - trubka8
rychlospojky trubka - hadice8
rychlospojky trubka - závit8
kolena8
koncovky8

Příchytky ocelové zinkované8
nerezové8
speedy fix8
svorka s uzemněním8

Ochranné hadicepolyamidové8
polyuretanové8
s certifikátem UL8
se zinkovaným opletem8
s nerezovým opletem8
dělené8

Příslušenství pro
hadice

přímé s plastovým závitem8
přímé s kovovým závitem8
úhlové 45° a 90°8
přírubové8
rozbočovací typ T a Y8
spojky8
s utěsněním kabelu8
pro hadice s opletem8

příchytky se závěrem8
zesílené pro jednu a více hadic8
ochranné objímky8
redukční vložky8

Vývodky
z poniklované mosazi8
z nerezové oceli8
EMC, ATEX8
s vložkou z vitonu a silikonu8
plastové8

Matice z poniklované mosazi8
z nerezové oceli8
EMC8
plastové8

Redukce z poniklované mosazi8
plastové8
redukce a rozšíření8
různé typy závitů8

Zátky z poniklované mosazi8
plastové8
různé typy závitů8

Rozváděče a chladící jednotky

modulové řadové skříně8
kompaktní rozváděče8
svorkovnicové skříňky8
chladící jednotky8
systémy nosných ramen8
datová a telekomunikační 8
řešení a rozváděče

Kabelové žlaby

pro průmyslové instalace a 8
instalace strojů
systém kabelových kanálů z 8
pozinkované i nerezové oceli
drátěné žlaby8
pochozí s možností protiskluzové 8
vrchní strany
samonosné8

Nářadí

kvalitní sortiment ručního profi 8
nářadí
kleště8
řezací a střihací nástroje8
lisovací nářadí8
zkoušečky napětí8
izolované a jistící ochranné 8
prostředky

Příchytky

široká nabídka materiálů8
těsnění NBR8
těsnění s aramidovým vláknem8
těsnění polyamidové8
těsnění měděné8
o-kroužky8

Těsnění

Topení a regulace

topení do rozváděčů8
montáž na DIN lištu8
termostaty8
hydrostaty8

Kovový ochranný systém Plastový ochranný systém



Hliníkové a nerezové krabice

konektory pro průmyslové 8
instalace
vložky konektorů Ul94 V08
pracovní teplota -40°C až +125°C8
konektory ze slitiny hliníku nebo 8
samozhášivého termoplastu
připojení šroubové nebo 8
krimpovací

z hliníku a nerezové oceli8
elektrická kontinuita systému8
zakázková výroba osazení 8
příslušenstvím dle požadavků

flexibilní ovládací kabely8
kabely pro servopohony, snímače 8
a motory
datové a počítačové kabely8
jednožilové vodiče8
teplotně odolné kabely8
kabely pro vlečné řetězy8
bezhalogenové kabely a vodiče8
kabely dle zahraničních norem8

Kabely a vodiče

kruhové konektory8
vysoký stupeň krytí8

šroubové svorky8
pružinové svorky8
oddělovací moduly8
příslušenství8

Snímače

indukční snímače8
kapacitní snímače8
koncové spínače8
ultrazvukové snímače8
elektrická počítadla8
výstražná zařízení8

Svítidla pro pracovní stroje

s pevným ramenem8
s pružným ramenem8
bez ramene8
transformátory8
držáky na zeď8

Svazkovací spirály

materiál PVC a PE8
antistatické8
ATEX8

Strukturovaná kabeláž

pasivní prvky strukturované 8
kabeláže
optické trasy8

vyroben ze skelného vlákna, 8
potažený červeným silikonem
flexibilní, snadno přizpůsobitelný 8
různým tvarům
trvalá teplotní odolnost +260°C, 8
krátkodobě až +1650°C

Pyrojacket

Keramické svorkovnice

vyrobeno z glazovaného steatitu8
šrouby a matice z mosazi8
teplota -25°C až +250°C8
jmenovitý proud: 16A, 25A, 63A, 8
100A, 160A

Oplety

polyamidové8
polyesterové8
měděné8
ocelové8
zinkované8

sloupky a semafory8
průmyslová signalizace8
do výbušného prostředí8

Signalizace

Plastové krabice

polyesterové s příměsí skelného 8
vlákna
polykarbonátové8
krytí IP668
barva šedá a černá8

měděné, hliníkové a nerezové 8
pletence
ploché pletence8
kulaté splétané nebo kroucené8
zemnící propojky8
izolované pletence8

Pletence

Průmyslové konektory Svorky
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