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Pflitsch Lex 240ms HTS Wartel LevelEx M40x1.5 666207
Bestelnummer:

666207

Productcode:

Lex 240ms HTS

EAN code:

4050366306700

Productgroep:

Wartel

Omschrijving:

Kabelwartel explosieveilig EX‐d/EX‐e, messing
vernikkeld M40, doorlaat 26‐34mm

Merk:

Pflitsch

Serie:

LevelEx

Type:

M40x1.5

Meer veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen
Met LevelEx® introduceert Pflitsch een nieuwe en ultramoderne serie explosieveilige kabelwartels, geschikt
voor Ex‐d en Ex‐e toepassingen. Compacte en slanke ATEX wartels waardoor een ruimtebesparende
installatie mogelijk is.
Deze ATEX gecertificeerde kabelwartels zijn geschikt voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke
omgevingen, zoals in de chemische, farmaceutische of voedingsmiddelenindustrie. Maar ook in omgevingen
waar hoge eisen worden gesteld aan componenten zoals de landbouw‐, houtverwerking‐ en metaalindustrie
kan deze wartel prima ingezet worden.
Het trapsgewijze afdichtingsprincipe omvat een afdichting met een groot oppervlak en een zachte
knelwerking om de kabel.
Het compacte design neemt minimale hoeveelheid ruimte in beslag.
Ultrasnelle en eenvoudige installatie (zeker in vergelijking tot concurrerende merken Ex wartels)
Gecertificeerd volgens ATEX, IECex en DNVGL (voor de maritieme markt)
Indrukwekkende hoge beschermingsklasse IP 66 en IP 68 (10 bar, 1 uur)
De afdichtingselementen hebben een eigen ontwerp en kunnen tijdens de montage niet verloren gaan.
Lees hier uitgebreide informatie over deze serie kabelwartels.
Type schroefdraad

Metrisch

Geschikt voor kabeldiameter (mm)

26 ‐ 34

Materiaal

Metaal

Kwaliteitsklasse

Messing

Oppervlaktebescherming

Vernikkeld

Nom. draadmaat metrisch/Pg

40

Spoed schroefdraad (mm)

1.5

Schroefdraadlengte (mm)

16

Sleutelwijdte (mm)

46

Zeskant hoekmaat (mm)

50

Glasvezelversterkt

Nee

Beschermingsgraad (IP)

IP66

Slagvast

Ja

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 Lex 240ms HTS Wartel LevelEx M40x1.5 666207
Kleur

Overig

Met contramoer

Nee

Uitvoering

Recht

Meervoudig dichtingsinzetstuk

Nee

Vlakkabelkoppeling

Nee

Met trekontlasting

Ja

Soort afdichting

Dichtring

Deelbare koppeling/wartel

Nee

Gebruikstemperatuur (°C)

‐60 ‐ 130

Explosiegeteste uitvoering

Ja

Voor explosieveilige zone gas

1, 2

Voor explosieveilige zone stof

21, 22

EMC‐uitvoering

Nee

Pflitsch
De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de
machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.

03‐04‐2020

Hemmink B.V. is een moderne en professionele importeur van producten op het gebied van elektrotechniek, industrie, verlichting en HFC.

2/2

