Klantenservice +31 (0)38 ‐ 469 8200

Pflitsch 220220901 Wartel UNI EMV dicht M20x1,5 662818
Bestelnummer:

662818

Productcode:

220220901

EAN code:

4050366108250

Productgroep:

Wartel

Omschrijving:

EMC‐Wartel, messing vern. M20x1,5, doorl. 6,5‐9mm
scherm 6‐8,2mm

Merk:

Pflitsch

Serie:

UNI EMV dicht

Type:

M20x1,5

Kortingsgroep:

PF1

De UNI EMC Dicht kabelwartel van PFLITSCH is bedoeld voor de invoer van een afgeschermde kabel of leiding
in een aansluitruimte of een behuizing.
Voordelen:
Goede demping
Zeer goede stroomgeleidingscapaciteit
Afscherming eindigt bij de conus
Ook verkrijgbaar als Marine variant
De UNI Dicht wartels van PFLITSCH staan bekend om hun enorme veelzijdigheid. Het modulaire UNI Dicht
systeem bestaat uit meer dan 6.000 componenten; hiermee is elke oplossing op maat mogelijk! Alles van
hoogwaardige kwaliteit, zeer betrouwbaar, hoge IP‐waarde en eenvoudig te monteren.
Voordelen:
Breed programma, van M6 tot M120 / PG7 tot PG48.
Ook EX en EMC varianten.
Leverbaar met diverse tapdraden zoals metrische en PG maar ook NPT en gasdraad.
Inzetstukken leverbaar voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels of kabels met
voorgemonteerde connectoren.
Wartelhuizen van messing, roestvaststaal en kunststof (PA en PVDF).
Inzetstukken van TPE, TPE‐V en siliconen met hoge bestendigheid en groot temperatuurbereik.
Beschermklasse IP 68 tot 10 bar.
Afgeschermde kabels en apparaatkasten beschermen gevoelige elektronica tegen storingen van buiten of
beschermen de omgeving tegen storingen uit schakelende elektronica. Het zwakke punt in de bescherming is
de overgang tussen kabelscherm en apparaatkast. EMC wartels zijn de oplossing.
Type schroefdraad

Metrisch

Geschikt voor kabeldiameter (mm)

6.5 ‐ 9

Materiaal

Metaal

Kwaliteitsklasse

Messing

Pflitsch
De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de
machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.
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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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Pflitsch 220220901 Wartel UNI EMV dicht M20x1,5 662818
Oppervlaktebescherming

Vernikkeld

Nom. draadmaat metrisch/Pg

20

Spoed schroefdraad (mm)

1.5

Halogeenvrij

Ja

Glasvezelversterkt

Nee

Beschermingsgraad (IP)

IP68

Slagvast

Ja

Kleur

Overig

Met contramoer

Nee

Uitvoering

Recht

Meervoudig dichtingsinzetstuk

Nee

Vlakkabelkoppeling

Nee

Met trekontlasting

Ja

Soort afdichting

Dichtring

Deelbare koppeling/wartel

Nee

Explosiegeteste uitvoering

Nee

EMC‐uitvoering

Ja
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