
$  VELKÁ SKLADOVÁ DOSTUPNOST

$  KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY

$  PRODEJ I PO KUSECH

$  VYSOKÁ ÚROVEŇ ODBORNOSTI

$  OSOBNÍ PŘÍSTUP PŘI PORADENSTVÍ

$  PŘÍMÉ DODÁVKY

Řadové svorky Entrelec.
Poslední novinka v naší nabídce.



HLAVNÍ PŘEDNOSTI

 $ Perfektní kvalita

 $ Široká škála způsobu 
propojení

 $ Rychlé připojení vodičů a 
dokonalá bezpečnost

 $ CB-, UL- , IEC- , ATEX- a CSA-
certifikace

 $ Široký záběr použití

 $ Standardní příslušenství, na-
vzdory různým technologiím 
připojení

 $ Rychlá instalace, díky funkci 
přímého připojení

 $ PI-pružinové, šroubové nebo 
zasouvací spojení snižují skla-
dování příslušenství až o 50%

 $ Ušetří až 15% místa v 
rozvaděči

 $ Velký výběr funkcí (rozpojo-
vací, propojovací svorky, mini-
svorky atd.)

 $ Připojení systémem šroub/
svorka

 $ Prověřeno trhem, více než 60 
let

Všestranná řešení pro speciální 
aplikace:

 $ Systém ADO (IDC)

 $ Pružinové připojení

 $ Quick-connect  připojení

Spolehlivá technologie připojení.

Řadové svorky Entrelec jsou univerzální a osvědčené v mnoha 

aplikacích na celém světě. Mohou být použity v náročných prostředích, 

protože jsou odolné proti nárazu a korozi. Výrobky Entrelec  nabízí 

široký škálu způsobů propojení, které usnadňují a zrychlují jejich 

instalaci.

Řadové svorky Entrelec mohou být použity pro připojení vodičů o 

průřezu od 0,22 až do 300 mm², stejně jako pro široké spektrum 

aplikací a funkcí.

CO NÁM ŘADOVÉ SVORKY ENTRELEC NABÍZEJÍ

Vhodné pro mnoho aplikací.

Spolehlivé propojení.
To je naším cílem.

Série SNK Série SNA Série Solution



Výbušné prostředí

Sluneční elektrárny

Námořní aplikace

Průmysl a obchod

Pružinové připojení

Šroubové připojení Připojení pružinovými 
svorkami

Připojení systémem 
ADO

Připojení kabelového 
oka na svorkovnice

Připojení zasunovací 
svorkovnicí

Rozmanité způsoby připojení.

Široká škála použití.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o svorkách 
Entrelec : 

www.boersig.com/cs/ 
entrelec

Železniční aplikace



Börsig GmbH  
Electronic-Distributor

Siegmund-Loewe-Strasse 5 
74172 Neckarsulm

T +49 7132 9393-0 
E info@boersig.com www.boersig.cz

EXPORT SALES 
HEADQUARTER
Siegmund-Loewe-Strasse 5 
74172 Neckarsulm
T +49 7132 9393-8899 
E export@boersig.com

SALES OFFICE CZ
BÖRSIG S.R.O.
Holandská 878/2 
63900 Brno
T +420 537 022 535 
E cee@boersig.com

Distributor elektronických součástek společnost 
Börsig, z Neckarsulmu, je držitelem licenčních 
distribučních práv pro série Entrelec výrobce TE 
Connectivity. Společnost Börsig disponuje velkou 
skladovou zásobou řadových svorek Entrelec a dalších 
produktů společnosti TE Connectivity.

Velké skladové zásoby zaručují naším zákazníkům 
okamžitou dostupnost a spolehlivost dodávek v krát-
kých časových lhůtách. Kromě toho prodáváme zboží i 

Perfektní propojení v náročných podmínkách.

Autorizovaný distributor 
pro řadové svorky Entrelec.

po kusech a ne pouze ve stanoveném množství.

Další důležité informace o řadových svorkách Entrelec 
získáte na našich stránkách na adrese  
www.boersig.com/cs/entrelec

Náš specializovaný prodejní tým TE Connectivity, je 
Vám vždy k dispozici. Rádi zodpovíme i Vaše další 
dotazy.
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