


Doskonały do szafek – 
upraszcza instalacje

Akcesoria kablowe

HELUTOP® Easy
Bezgwintowy przepust kablowy
do prostego i szybkiego montażu
bez żadnych narzędzi
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Dostępne średnice ∅16 i ∅20
Wkrótce: ∅25 i ∅32

HELUTOP® Easy
Zastosowanie nowego przepustu kablowego (dławnicy kablowej) 
HELUTOP® Easy sprawia, że niepotrzebne stają się tradycyjne techniki 
mocowania, takie jak gwintowane otwory i nakrętki samozaciskowe. 
Unikalny, opatentowany system sprężynowo-zatrzaskowy pozwala 
na szybki i łatwy montaż w trudnodostępnych miejscach oraz w nie-
dostępnych przestrzeniach, gdzie nie można użyć  nakrętek samoza-
ciskowych. Do montażu niepotrzebne są żadne narzędzia.

W ręcznym mocowaniu przepustu uzyskuje się takie samo ciasne pa-
sowanie, jak w tradycyjnych dławnicach utrzymywanych na miejscu 
nakrętkami samozaciskowymi.

Dzięki krótkim czasom montażu i niestosowaniu gwintowanych 
otworów i nakrętek samozaciskowych, przepust HELUTOP® Easy za-
pewnia znaczne oszczędności.

Montaż – niezwykle łatwy Demontaż – prawie tak samo łatwy

1 Wcisnąć przepust do otworu.

2 Dokręcić przepust w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara i montaż jest skończony.

1 Poluzować przepust naciskając narzędzie do demontażu  
na zamknięciu.

2 Wyciągnąć przepust i demontaż jest skończony.

Zalety

	Montaż nie wymaga narzędzi.

	Niepotrzebne są gwintowane otwory.

	Niepotrzebne są nakrętki samozaciskowe.

	Taki sam zakres mocowań jak w serii HELUTOP HT

	Aprobata VDE według DIN EN 62444

	Mocowanie przepustu i kabla na gwint prawy

	Montaż w ciasnych miejscach i niedostępnych przestrzeniach (od strony nakrętki samozaciskowej)

	Montaż: Wcisnąć przepust i dokręcić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara – można wykonać to ręcznie.

	Przepust kablowy pasuje tak samo ściśle jak tradycyjna dławnica utrzymywana na miejscu nakrętką samozaciskową.

	Sześciokątny korpus i zakrętka mają taki sam wymiar SW

	Duży zakres grubości ścianek: 0,5 – 4,0 mm

	Szybki i łatwy demontaż przy użyciu oddzielnego narzędzia. Brak możliwości uszkodzeń przepustu kablowego lub ściany.



Nr części ∅ otworu
mm

Grubość  
ścianki E
min. – max.
mm

Zakres  
mocowania
∅ min. – max.
mm

TL
mm

TD
mm

SW1
mm

SW2
mm

Max. H
mm

Zestaw

908054 16,3+/-0,1 0,5 – 4,0 5,0 – 10,0 9,0 16,0 22 22 42,3 100

908055 20,3+/-0,1 0,5 – 4,0 6,0 – 12,0 9,0 20,0 24 24 40,8 50

908056 Narzędzie do demontażu dla średnic Ø16 i Ø20

Dane techniczne
Materiały

Korpus: PA6

Kapturek: PA6

Uszczelka: CR

Podkładka: CR

Szybkozłączny dolny korpus: PA6

Zapalność: V2 (zgodnie z UL94)

Stopień ochrony: IP66/ IP68 – 5 bar

Temperatura pracy: od - 20°C do + 150°C
 (okresowo: od - 30°C do + 150°C)

Aprobata: VDE zgodnie z DIN EN62444

Inne kolory na życzenie

szary RAL 7001, czarny RAL 9005, czerwony RAL 3020, 

biały RAL 9003, niebieski RAL 5015

Dostępne średnice ∅16 i ∅20 (odpowiadają gwintom M16 i M20)

Wkrótce dostępnych będzie więcej rozmiarów:  ∅25 i ∅32
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