ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3χ1,5μμ-17μ-SCHUCO

Πρακτική μπαλαντέζα ρεύματος
ασφαλείας με υψηλής ποιότητας
καλώδιο H07RN-F για τάξη και
ασφάλεια στον χώρο εργασίας.
Ασφαλής και άνετη εργασία
Το λάστιχο οδηγείται από αριστερά προς τα
δεξιά κατά το τύλιγμα, για να αποτραπούν
οι κόμποι.Η λειτουργία φρένου ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτου τινάγματος του
καλωδίου εάν απελευθερωθεί απότομα.
Προστασία από τους ρύπους
Το στιβαρό πλαστικό περίβλημα προστατεύει το καλώδιο και τον μηχανισμό τυλίγματος
από τη σκόνη και άλλους ρύπους.
Θερμικός διακόπτης για την προστασία από υπερθέρμανση
Ο μηχανισμός προστασίας από υπερθέρμανση ενεργοποιείται όταν το καλώδιο δεν
είναι σωστά τυλιγμένο και αναπτύσσεται
θερμότητα λόγω υπερρεύματος.
Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο,
την οροφή ή το δάπεδο
Το στήριγμα εξασφαλίζει την ασφαλή στερέωση σε επίπεδες επιφάνειες.

Κωδ. αρ.
Μήκος καλωδίου
Τύπος καλωδίου
Βαθμός προστασίας
Ονομαστική τάση
Ισχύς (με τυλιγμένο καλώδιο)
Ισχύς (με ξετυλιγμένο καλώδιο)
Μήκος x πλάτος x ύψος

0774 017
17 m
H07RN-F
IP 44
240 V/AC
1600 W
2400 W
496 x 194 x 397 mm

MWF - 10/19 - 191050 - ©

Σημείωση
Ο βαθμός προστασίας IP44 δεν εξασφαλίζεται εάν αντικατασταθεί το φις.

Προστασία από ξένα στερεά σώματα μεγαλύτερα του 1 mm και από
σταγόνες νερού
Το νερό που πέφτει επάνω στο περίβλημα
από οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν έχει κανένα αντίκτυπο.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ DSA-S

Πρακτική μπαλαντέζα αέρος
ασφαλείας με λάστιχο από
πολυουρεθάνη υψηλής ποιότητας
για τάξη και ασφάλεια στον χώρο
εργασίας.
Ασφαλής και άνετη εργασία
Το λάστιχο οδηγείται από αριστερά προς τα
δεξιά κατά το τύλιγμα, για να αποτραπούν
οι κόμποι. Η λειτουργία φρένου
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτου
τινάγματος του λάστιχου εάν απελευθερωθεί
απότομα.
Προστασία από τους ρύπους
Το στιβαρό πλαστικό περίβλημα
προστατεύει το λάστιχο και τον μηχανισμό
τυλίγματος από τη σκόνη και άλλους
ρύπους.
Υψηλή αντοχή στα τσακίσματα,
εξαιρετικά χαμηλό βάρος και
αντοχή έναντι λαδιών και
διαλυτών. Εξαιρετική συμπεριφορά
στις χαμηλές και υψηλές
θερμοκρασίες.
Λάστιχο από υψηλής ποιότητας
πολυουρεθάνη (PUR).

Μήκος λάστιχου παροχής
Μήκος λάστιχου (από τη σφαιρική βαλβίδα διακοπής)

1,5 m
25 cm

Κωδ. αρ.
Τεμ./Συσκ.
Έκδοση

MWF - 10/19 - 22226 - ©

Μήκος
λάστιχου
Εσωτερική
διάμετρος
λάστιχου
Μέγιστη πίεση

0699 080 11
1
Με εξωτερικό
σπείρωμα R 1/4“

0699 080 18
1
Με εξωτερικό
σπείρωμα R 1/4“

0699 095 17
1
Με εξωτερικό
σπείρωμα R 3/8“

0699 130 8
1
Με εξωτερικό
σπείρωμα R 1/2“

11 m

18 m

17 m

8m

8 mm

8 mm

9,5 mm

13 mm

16 bar

16 bar

16 bar

10 bar

Χωρίς πτώσεις πίεσης για
μεγαλύτερη αποδοτικότητα και
εξοικονόμηση κόστους
Το λάστιχο διαθέτει υψηλό όγκο ροής και
πρωτοποριακή βαλβίδα σύνδεσης στη
μονάδα της μπομπίνας.
Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο,
την οροφή ή το δάπεδο
Το στήριγμα εξασφαλίζει την ασφαλή
στερέωση σε επίπεδες επιφάνειες.

