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Hawke 123OSM20 Wartel 123 M20 123OSM20
Bestelnummer:

123OSM20

Productcode:

123OSM20

EAN code:

8712251387121

Productgroep:

Wartel

Omschrijving:

Wartel messing, twee seals, ongearmeerde kabel, M20
doorlaat Os

Merk:

Hawke

Serie:

123

Type:

M20

Kortingsgroep:

HAWKE

Group II EX kabelwartels voor ongearmeerde kabel. Bevat een IP seal en een tweede seal t.b.v. Ex‐d
afsluiting.
Flameproof Ex‐d, Increased safety Ex‐e, stofbescherming
Voor niet‐gearmeerde kabels met elastomeer of plastic mantel
De wartel is voorzien van twee seals die over de buitenmantel van de kabel worden geklemd voor
optimale bevestiging. De eerste seal, gezien vanaf het apparaat waarop de wartel is aangesloten, is
bedoeld om de wartel voor Ex‐d toepassing geschikt te maken. De tweede seal is een IP seal.
Kabel wordt compleet, inclusief mantel, doorgevoerd door de wartel
Toepasbaar in zone 1, 2, 21 en 22
Water‐ en stofdichtheid : IP66, IP67 en IP68 (30m tot 7 dagen)
Bereik omgevingstemperatuur : ‐60˚C tot +100 ˚C
Schroefdraad – en kabeldiameterbereik:
Metrisch: M16 ‐ M100
3,2mm – 91,6mm ‐ kabeldiameter buitenmantel
In ‘increased safety’ (Ex‐e) toepassingen mag deze kabelwartel ook worden toegepast met een gevlochten
gearmeerde kabel. Echter dan moet de gevlochten armering wel in het betreffende apparaat waar de wartel
op aangesloten is, geaard worden.
Certificering ATEX en IECEx:
Flameproof Ex‐d IIC Gb
Increased safety Ex‐e IIC Gb
Dust Ex‐tb IIIC Db II 2 GD

Omkeerbare armeringsklem

Nee

Materiaal

Metaal

Kwaliteitsklasse

Messing

Type schroefdraad

Metrisch

Oppervlaktebescherming

Geen (onbehandeld)

Hawke
Hawke international is marktleider van explosieveilige installatieproducten en loopt qua ontwikkeling en innovatie voorop.
Hawke bracht als eerste fabrikant van kabelwartels een geheel ATEX gecertificeerd programma op de markt.
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Hemmink B.V. is een moderne en professionele importeur van producten op het gebied van elektrotechniek, industrie, verlichting en HFC.
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Hawke 123OSM20 Wartel 123 M20 123OSM20
Halogeenvrij

Ja

Voor type kabel

Ongearmeerde kabel

Nom. draadmaat metrisch/Pg

20

Spoed schroefdraad (mm)

1.5

Glasvezelversterkt

Nee

Slagvast

Ja

EMC‐uitvoering

Nee

Met contramoer

Nee

Vlakkabelkoppeling

Nee

Met trekontlasting

Nee

Explosiegeteste uitvoering

Nee

Uitvoering

Recht

Hawke
Hawke international is marktleider van explosieveilige installatieproducten en loopt qua ontwikkeling en innovatie voorop.
Hawke bracht als eerste fabrikant van kabelwartels een geheel ATEX gecertificeerd programma op de markt.
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Hemmink B.V. is een moderne en professionele importeur van producten op het gebied van elektrotechniek, industrie, verlichting en HFC.

2/2

