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EMC

KAbELOVé VýVODKy PRO SPECIáLNí POUžITí

// Standardní připojení EMC
// Vysoká protipožární ochrana
// Těsnění: EPDM

// Extrémně vysoké odlehčení tahu
// Široký rozsah stažení s použitím redukčních vložek
// Nedochází ke zkroucení vložek, nebo kabelů

VariaPro Temp
Produkty VariaPro Temp byly navrženy speciálně pro aplikace v extrémních
teplotních podmínkách. Tyto kabelové vývodky spolehlivě fungují v
 teplotním rozsahu od -60 ° do + 200 °C.

VariaPro FKM
Kabelové vývodky VariPro FKM vykazují extrémně vysokou odolnost proti
vlivu chemikálií, kyselin a čisticích prostředků.

VariaPro Rail: Splňuje všechny požadavky pro použití v železniční dopravě
Kabelová vývodka VariaPro úspěšně prošla zkouškami podle norem požární ochrany DIN EN 45545-2 a DIN EN 45545-3. Tak může být bez omezení
použita ve všech vlacích evropské železniční sítě. Štíhlá konstrukce splňuje požadavky na instalaci šetřící prostor a přispívá k snadné montáži i v
omezeném prostoru.

Ochrana proti zkroucení
těsnící vložky a kabelu

Připojení pro EMC podle zásad firmy HUMMEL
je garantováno v celém rozsahu 360˚

Demontovatelná redukční
těsnicí vložka

Štíhlá převlečná matice
pro snadnou montáž
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odolnost proti vlivům EMc 360°

Dodává se v rozsahu M 12 – M 32

Při dotažení nedochází k
 deformaci těsnění

odlehčení v tahu

Snadné čištění, nepřítomnost hran
a koutů

odolný nerezový plášť 
(EN 1.4404)

Silikonové těsnění vysoké kvality

Membránové těsnění zaručuje
 odolnost proti vyklouznutí kabelů

KaBElové vývoDKy Pro SPEcIálNí PoužItí

Rozsah použití
// Potravinářský průmysl
// Farmacie a chemický průmysl
// Biotechnická zařízení
// Balící stroje

HSK-INOX-HD-Pro
// EHEDG certifikace
// Splňuje vysokotlaké testy (IP 69K)
// Neobsahuje halogeny a fosfáty

HSK-INOX-HD / HSK-INOX-HD-Pro: Splňují vysoké hygienické požadavky
Hygienické provedení kabelových vývodek bylo vyvinuto pro aplikace se zvláštními požadavky. Používají se v oblastech, kde jsou vyžadovány vysoké
hygienické normy pro čištění a chemickou odolnost. Zejména v prostředí, kde je třeba zabránit usazování bakterií a mikroorganismů.

HSK-INOX-HD-Pro


