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Nyitható kábelbevezetők 

Nyitható kábelbevezetők

Nem befolyásolja a 
a csatlakozókkal 
előszerelt 
kábelek jótállását

UL 94 V-0

Csatlakozókkal 
előszerelt kábelek
kábelekhez

A nyitható kábelbevezetők kompakt rendszerek a csatlakozókkal előszerelt kábelek vezetéséhez és tömítéséhez
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SCG, MC nyitható kábelbevezetők (IP55)

A kábelekhez gyakran kötőelemek is tartoznak,ezeket nem lehet 
leválasztani és újra felhelyezni. A sérülékeny adatkábeleket, HDMI 
kábeleket, stb. nagyon nehéz vagy lehetetlen a helyszínen újra 
összekötni a csatlakozóvégekkel. Erre nyújt megoldást a nyitható 
kábelbevezető, amelybe csatlakozóval együtt lehet rögzíteni a 
kábeleket, amiket, ráadásul, olyan gyakran lehet cserélni, amilyen 
gyakran csak kell. Válassza a nyitható kábelbevezetőket a gyors, 
biztonságos és sokoldalú szereléshez.

Az MC és SCG nyitható kábelbevezetők kis vagy közepes 
áramerősségű kábelek vagy különböző típusú csövek vezetéséhez 
használhatók. 

Az MC és SCG nyitható kábelbevezetők új típusú fém és műanyag 

megerősítésű kábelbevezetők, amelyek különböző típusú 
polimerekből készülnek (TPE és PPGF). 
A 104. oldalon az anyagok összehasonlításánál talál további információkat az 
anyagokról.

Tömítőgyűrűk és tömszelencék használata nélkül is megfelelnek 
az IP55 besorolás követelményeinek. Ennek köszönhetően 
nagyon egyszerű a használatuk, és a kompakt egység számos 
előnyt nyújt. 

Az MC és SCG nyitható kábelbevezetők üzemi hőmérséklete 
-40 °C és +90 °C közötti tartományban van, és bel- és kültéren is 
alkalmazhatók.

Nyitható kábelbevezető tálcák kötőelemekkel szerelt kábelekhez

* Csak csatlakozó nélküli kábelekhez

Méretek

B

C

A

SCG 1x3-35 (IP55) MC 1x8-67 (IP55) MC 1/9 (IP55)

Fekete UL 94 V-0 MBA4N01B11 MBA4N19B11 MBA4N12B11

Fekete - MBA4N18B11 -

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet -40 - +90 -40 - +90 -40 - +90

Méretek (A/B/C) (mm) 77 / 60 / 40 123 / 93 / 75 123 / 93 / 75

Vezetékek száma (db) x vezeték
átmérő (mm)

1 x 3-35 1 x 8-67 2 x 8-11
2 x 10-13
5 x akár 14-ig *

Kábelek max. száma 1 1 9

Rögzítőfurat mérete SCG 1 MC 1 MC 1

Tömeg (g) 160 870 568

Csomag (db) 100 15 20

SCG 1 MC 1
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* Csak kötőelem nélküli kábelekhez

SCG, MC nyitható kábelbevezetők (IP55)
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SCG 2x3-35 (IP55) MC 2x8-67 (IP55) MC 2/10 (IP55) MC 2/18 (IP55)

Fekete UL 94 V-0 MBA4N02B11 MBA4N28B11 MBA4N21B11 MBA4N22B11

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet -40 - +90 40 – +90 40 – +90 40 – +90

Méretek (A/B/C) (mm) 136 / 60 / 40 222 / 93 / 75 222 / 93 / 75 222 / 93 / 75

Vezetékek száma (db) x vezeték
átmérő (mm)

2 x 3-35 2 x 8-67 1 x 8-67
2 x 8-11
2 x 10-13
5 x akár 14-ig *

4 x 8-11
4 x 10-13
10 x akár 14-ig *

Kábelek max. száma 2 2 10 18

Rögzítőfurat mérete SCG 2 MC 2 MC 2 MC 2

Tömeg (g) 263 870 680 976

Csomag (db) 50 15 15 10

SCG 2 MC 2




