Delock Κάλυμμα προστασίας καλωδίου 2 μ. x 10 χιλ.
με σετ σύνδεσης αγωγού PG7 μαύρο
Περιγραφή
Αυτό το σετ της Delock αποτελείται από ένα κάλυμμα προστασίας
καλωδίου και μια σύνδεση αγωγού. Το σφράγισμα μπορεί απλά να
προσκολληθεί στο κυματοειδές προστατευτικό κάλυμμα και να
παρέχει αδιάβροχη σφράγιση στο περίβλημα για τη διέλευση
καλωδίων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων.
IP67 προστασίας από τη σκόνη και το νερό
Το σφράγισμα, σε συνδυασμό με το προστατευτικό κάλυμμα,
παρέχει αυξημένη προστασία ενάντια στις ακαθαρσίες και την
υγρασία.

Αρ. προϊόντος 60461
EAN: 4043619604616
Χώρα προέλευσης: China

Άριστη ευκαμψία και αντοχή
Ο προστατευτικός αγωγός χαρακτηρίζεται από την υψηλή του

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

αντοχή στην τριβή, τη θερμοκρασία και την αντοχή του στα
χημικά. Επιπρόσθετα, ο αγωγός διαθέτει υψηλό βαθμό ευκαμψίας
για να προστατεύει τα καλώδια από υπερβολικό λύγισμα.
Πολυλειτουργική εφαρμογή
Εξαιτίας του ισχυρού τους σχεδιασμού, οι συνδέσεις αγωγών
χρησιμοποιούνται

συχνά

σε

εγκαταστάσεις,

συστήματα

αυτοματισμού και μηχανικά συστήματα.

Χαρακτηριστικά
Μήκος: περ. 2 m
Διάμετρος: περ. 10 mm
Επαναχρησιμοποιήσιμο
Εύκαμπτο
Μέγεθος σπειρώματος σύνδεσης αγωγού: PG7
Τοποθέτηση βίδας με οπή 7 mm
Κατηγορία προστασίας: IP67
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 80 °C
Υλικό: πλαστικό
Χρώμα: μαύρο
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Περιεχόμενα συσκευασίας
Προστατευτικό καλωδίων
2 x σύνδεση αγωγού

Εικόνες
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Technical characteristics
Θερμοκρασία λειτουργίας:

-30 °C ~ 80 °C

Κατηγορία προστασίας:

IP67

Physical characteristics
Υλικό:

πλαστικό

Diameter:

10 mm

Μήκος:

2m

Χρώμα:

μαύρο

Thread type:

PG7
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