CLIXX – DE SNELLERE
KABELWARTEL

Het snellere alternatief
Het gepatenteerde CLIXX - concept, bestaande uit twee kunststofcomponenten,
is hét alternatief voor een standaard kabelwartel.
CLIXX biedt u twee belangrijke voordelen: Een enorme tijdsbesparing in de
montage en gemakkelijke installatie in kleine ruimtes.

Montage van CLIXX

Montage kabelwartel
1.
2.
3.
4.

Kabelwartel invoeren
Contramoer bevestigen
Kabel invoeren
Drukmoer bevestigen

Hetzelfde klem- en afdichtingsbereik
Hoge beschermklasse

Trekontlasting conform EN 50262

www.wiska.com

1. Klem de CLIXX in één beweging vast
2. Kabel invoeren, terugtrekken, klaar!
Tijdbesparing tot 75%

CLIXX – De snellere kabelwartel
Uw voordelen
• CLIXX vervangt uw kabelwartel bij een standaard installatie
• Tot 75% tijdbesparing in de montage vergeleken met een standaard
kabelwartel: slechts één component – geen gereedschap of contramoer
nodig
• Ruimtebesparend en optisch onopvallend

Technische data
Temperatuurbereik: -40° C – 65° C
Beschermklasse:		 IP 66 / 67
Kleuren: 				RAL 7035 (Lichtgrijs), RAL 9001 (Wit), RAL 9005
(Zwart), RAL 3000 (Rood), andere kleuren op aanvraag





Totale lengte
mm





CLIXX 16

16

4 - 10

15

16,7

0,8 - 3,5

CLIXX 20

20

6 - 13

15

20,7

0,8 - 3,5

CLIXX 25

25

9 - 17

15

25,7

0,8 - 3,5

Type

De speciaal geconstrueerde afdichtlip en
vergrendelingen maken het installeren bij
verschillende wanddiktes mogelijk

Eenvoudige kabelinvoer door
zelfdichtend membraan

UV bestendig

Hoogwaardige
tweecomponenten
spuitgiet-constructie

De afdichtlip garandeert een
betrouwbare afdichting van
de behuizing
Weerhaken aan de binnenzijde
zorgen voor de trekontlasting
van de kabel

Groot afdichtings- en
trekontlastingsbereik,
conform EN 50262 Type A
(getest aan kabels)
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De vergrendelingen
voorkomen het ongewild
losraken van CLIXX

