
Nr kat. Rozmiar ∅ kabla od/do w mm Rozmiar GL w mm 
(długość gwintu)

Rozmiar SW w mm 
(rozmiar klucza*)

99950 M12x1,5 3-7 6 14
99951 M16x1,5 4,5-10 7 20
99952 M20x1,5 6-12 8 22
99953 M25x1,5 11-17 8 27
99954 M32x1,5 12-21 8 34
99955 M40x1,5 19-28 9 43
99956 M50x1,5 27-38 9 58
99957 M63x1,5 34-44 14 64/68

Dla większych przekrojów kabli HELUTOP® UNI-EMC IRIS (na zapytanie) * dotyczy klucza HELUKABEL–ST

Nowa generacja połączeń gwintowych EMV i uziemień oferowana przez dławiki HELUTOP MS-EP 
wskazuje na zdecydowane korzyści w odniesieniu do stosowanych dotychczas na rynku połą-
czeń śrubowych EMV. Opatentowany system styku ekranu pozwala, podczas montażu wprowa-
dzanych kabli i przewodów, uzyskać wszelkie potrzebne w trakcie dalszej obróbki i prowadzenia 
kabla, stopnie swobody. Po zamocowaniu kabla w dławiku nadal można lekko i bez zagrożenia 
uszkodzenia ekranu i opony zewnętrznej przesuwać go przez specjalnie uformowane blaszki 
kontaktowe wewnątrz dławika, zarówno w jedną jak i drugą stronę. Jest to szczególnie korzystne 
podczas podłączenia pojedynczej żyły kablowej.

Styk ekranu kabla z dławikiem HELUTOP MS-EP następuje za pomocą specjalnych blaszek lub 
samozaciskowego pierścienia (dla kabli o dużej średnicy zewnętrznej). Elementy te same dopa-
sowują się do średnicy ekranu poprzez dokręcanie nakrętki kołpakowej dławika. Taki sposób 
montażu nie wymaga wywijania ekranu, a jedynie odizolowanie go w miejscu styku. Taka kon-
strukcja dławika HELUTOP MS-EP pozwala używać go również jako przepust EMV. Dławiki te są 
w wykonaniu standardowym dostarczane z wydłużonym gwintem, co pozwala na montaż nawet 
w grubych żeliwnych obudowach maszyn i silników.

Prosty, szybki i łatwy montaż pozwala oszczędzić dużo czasu, a co za tym idzie zredukować koszty.

DŁAWIKI             HELUTOP®  MS-EP PLUS do kabli ekranowanych

HELUTOP MS-EP

Nowa generacja połączeń gwintowych EMV 
i uziemienia ekranu kabla.

Pierścień typu IRIS

Możliwe sposoby uziemienia ekranu kabla 
w środowisku szafy sterowniczej. 

Najlepsze

Akceptowane

Poprawne

Nieprawidłowe

uziemienie

uziemienie

Dla uzyskania ciągłości ekranu zaleca 
się stosowanie dławików przy montażu 
zakończeń kabli ekranowanych. Zapewnia 
to zgodność z normami dotyczącymi EMC*.

Cechy szczególne:
–  uszczelniane  doprowadzenia kabla do 

szafy sterowniczej w stopniu ochrony IP 68
–  ciągłość ekranu w obwodzie  

elektromagnetycznym

Materiał:
– korpus:   mosiądz niklowany
– blaszki kontaktowe: stal 
sprężynowa
– wkład zaciskający: poliamid PA
– uszczelka:  neopren

Dane techniczne:
– klasa szczelności  IP 68 – 5 bar
– zakres temperatur -40oC do +100oC

Zgodne z normą EN 502_2 
Rozmiar metryczny wg normy EN 60423



tel. kom. 609 10 01 59

tel. kom. 607 60 48 79
tel. kom. 609 54 33 44

tel. kom. 693 44 90 34

tel. kom. 607 57 70 02

Siedziba:

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krze Duże 2
96-325 Radziejowice

tel. (46) 858 01 00-15
fax (46) 858 01 17
e-mail:biuro@helukabel.pl
www.helukabel.pl

Biura regionalne:

Poznań:
ul. Jawornicka 8
60-161  Poznań
tel. (61) 868 95 91
tel./fax (61) 868 51 32

Bielsko-Biała:
ul. Kamińskiego 19 
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 813 03 36
fax (33) 813 03 89

Gdynia:
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
tel. (58) 733 01 45
fax (58) 733 01 46

W asortymencie Helukabel znajdziecie Pań-
stwo szeroką ofertę osprzętu do ochrony 
i zakończeń kabli i przewodów. Obejmuje 
ona systemy peszli wraz z zakończeniami, 
dławików i przepustów kablowych. Róż-
norodność elementów oferowanych sys-
temów pozwala nam konfigurować dla 
Państwa systemy zakończeń i mocowań 
kablowych do różnych zastosowań. Pro-
ponowane rozwiązania spełniają wymaga-
nia szczelności wg EN 60529, kompaty-
bilności elektromagnetycznej i przepisów 
dotyczących montażu w strefach zagrożo-
nych wybuchem. Współpraca z wieloma 
uznanymi producentami pozwala nam na 
szybką i kompleksową realizację Państwa 
zamówień. 

Możliwe wykonania dławików 
i przepustów kablowych. 

Na stronie www.helukabel.pl do pobrania film instruktażowy „Uziemienie ekranu za pomocą dławików HELUTOP MS-EP”. 

Sposób uziemienia ekranu 
za pomocą dławika HELUTOP MS-EP.


