
Funktioner
Enkel "push-in" installation·
Gas- och vattentät tätning inuti mikrorör med installerade fibrer·
Alternativ för rakt eller reducerbar koppling·
För mikrorör på 5 mm till 14 mm·

Gas- och vattenblockerande
kopplingar
För 5-14 mm mikrorör
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Snap-in-skarvkopplingar för gas- och vattenblockering används normalt mellan inomhus- och

utomhusmiljöer för att förhindra luftflöde som kan leda till att kondensvatten kommer in i mikrorören.

Efter kabelinstallationen kan skarven gasförseglas genom att vrida en ring på kroppen eller genom

att trycka ihop kontaktändarna.

Gas- och vattenblockeringkopplingar för olika storlekar av mikrorör finns.

Kopplingarna och ändstoppen är designade för pålitlig prestanda. Push-fit-tekniken möjliggör snabb

och enkel installation helt enkelt genom att trycka in mikroröränden i kopplingen. När den trycks in

låses mikroröret direkt på kopplingen. Gastätningen på 5 mm och 5 till 7 mm kopplingar aktiveras

genom att vrida en ring på skarven.

7-14 mm kopplingarna aktiveras genom att de två delarna av kontakterna trycks ihop tills de låses på

plats.

Applicering

Design

Teknisk information

Temperatur, drift [°C] -25 till +60

Installationsnoteringar Se alltid till att skarven är korrekt ansluten till mikroröret.

Se till att gastätningen inte är aktiverad när du blåser genom

en kabel. Kom ihåg att aktivera gastätningen efter

kabelinstallationen.

Max tryck: 16 bar

Beställningsinformation Artiklarna beställs som individuella enheter, men levereras i

förpackningar med definierade kvantiteter. Se

förpackningsstorlek i artikellistan nedan.
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Artiklar 11
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Gas Block Connector 5/3.5mm (JG)
MPB30602 5040353 Svart/Gul 5/ 3.5 (0.9-1.6) 0.0079 –  

Gasblock 7/3.5 cable1.1 (JG)
MPB30607/7 5040913 – 7/ 3.5 (1.0-1.6) 0.013 –  

Gasblock 10/8 cable 5.5-6.6 (JG)
MPB30607/10A 5040906 – 10/ 8 (5.5-6.6) 2 –  

Gasblock 10/8 cable 6.6-7.2 (JG)
MPB30607/10B 5040907 – 10/ 8 (6.6-7.2) 2 –  

Gasblock 12/10 cable 5.5-6.6 (JG)
MPB30607/12A 5040908 – 12/ 10 (5.5-6.6) 3 –  

Gasblock 12/10 cable 6.6-7.2 (JG)
MPB30607/12B 5040909 – 12/ 10 (6.6-7.2) 3 –  

Gasblock 12/10 cable 7.2-8.2 (JG)
MPB30607/12C 5040910 – 12/ 10 (7.2-8.2) 3.2 –  

Gasblock 14mm 8-10mm
MPB30607/140-3 – 14/ 10 (8-10) 0.025 –  

Gas block 14/10 cable 6.5-7.2 (JG)
MPB30607/14A 5040911 – 14/ 10 (6.5-7.2) 4 25 pcs/ pack  

Gas block 14/10 cable 7.6-8.2 (JG)
MPB30607/14B 5040912 – 14/ 10 (7.6-8.2) 4 –  

Gasblock 7/3.5-5/3.5
MPB30607/75 5042855 – 7/ 3.5-5/ 3.5 (1-

2)
0.013 –  
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