


System poliamidowy znajduje zastosowanie jako
ochrona mechaniczna kabli i przewodów elektrycznych

w przemyśle, kolejnictwie (dzięki certyfikatowi EN
45545), robotyce, automatyce, budowie maszyn 

i urządzeń, motoryzacji, energetyce i elektroinstalacjach. 
W naszej ofercie są peszle o różnych właściwościach 

i odporności ogniowej UL 94 HB,V2, V1 i V0.
Charakteryzują się dużą odpornością na uszkodzenia

mechaniczne i na zmęczenie w aplikacjach
dynamicznych. Peszle są kompatybilne z całą gamą

złączek prostych, kątowych i trójników.
Charakteryzują się bardzo łatwym systemem zamykania
i wygodnym montażem peszla w złączce, zapewniając

jednocześnie w standardzie doskonały stopień
szczelności IP68. Wysoka szczelność zapewniona jest na

połączeniu złączka-peszel i na połączeniu gwintowym
dzięki uszczelce TPU (która jest wtryskiwana do złączki

na etapie produkcji).
 



Rury elektroinstalacyjne stalowe
TZR wykonane są z blachy

ocynkowanej ogniowo metodą
SENDZIMIRA (UNI EN 10327).

Doskonale nadają się do instalacji, 
w których wymagana jest duża

odporność mechaniczna oraz na
korozję. Istnieje możliwość gięcia 
na zimno. Rury są kompatybilne 

z całą gamą złączek.
 

Peszle metalowe giętkie wykonane ze
stali ocynkowanej, ze stali nierdzewnej lub
mosiądzu mogą być wykonane w różnych

wersjach z pokryciem lub bez.
Wszystkie należą do peszli

wzmocnionych (wzmocniony zamek
peszla) czyli bardziej odpornych na

rozerwanie. Charakteryzują się dobrą
odpornością na korozję, bardzo dużą
elastycznością i szczelnością. Peszle są

kompatybilne z całą gamą złączek
prostych i kątowych.



Przepusty kablowe zaprojektowane zostały w celu zapewnienia szczelności przy
prowadzeniu przewodów przez ścianki, przegrody itp. oraz do odciążenia

mechanicznego kabli. Przepusty przeznaczone są do kabli z wtyczkami lub bez wtyczek.
Możemy rozróżnić przepusty: dzielone z rozkręcaną ramką i wymiennymi

wkładkami, przepusty w formie płytki  z wieloma otworami a także dławnice. 
Do prowadzenia i organizowania kabli zaprojektowane zostały listwy mocujące dostępne

w wielu wariantach. Kable i przewody z ekranem możemy uziemić za pomocą klamer
uziemiających z różnymi opcjami montażu.
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