
Funktioner
Varningsnät med söktråd av hög kvalitet·
0,8 mm tråd i rostfritt stål·
Polymerstruktur som inte går sönder enkelt om den grävs av·
Levereras med skarvar·
Halogenfria material·

Varningsnät
Varningsnät för kabel och rörinstallation
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Varningsnät används vid installation av mikrorör eller optiska kablar. Nätet placeras normalt ca. 30 cm

ovanför rörsystemet i diket. En integrerad söktråd av högkvalitativt rostfritt stål används för att spåra

nätet.

Varje leveranslängd på 500 m är packad med tre skarvkopplingar för söktråd. En varningstext är

tryckt på nätet (svenska). För andra språk, kontakta Hexatronic.

Varningsnäten finns i två utföranden, båda i 100mm bredd:

Hexatronic´s varningsnät är försedda med en söktråd av syrafast rostfritt stål med ett isolerande

polypropenskikt för att undvika korrosion. Diametern på söktråden är 0,8 mm vilket minskar risken att

tråden går av vid installation.

Näten är tillverkade av polypropen och på ett sådnat sätt att molekylstrukturen i plasten bidrar till att

det är lätt att se när varningsnätet blir avgrävt. Vid en avgrävning uppstår en trådstruktur som följer

med skopan upp ur marken och synliggör brottet. Hålmönstret i varningsnätet bidrar även till att

skopan greppar direkt vid avgrävning.

Varningsnäten levereras i rullar om 500m. TIll varje rulle bipackas tre skarvsatser för att förbinda

söktråden.

Varningsnät: polypropen (PP) 

Söktråd: Syrafast rostfritt stål (EN X6 CrNi 1810)

Trådisolering: polypropen (PP)

Applicering

Design

Grönt för generella installationer av optokabel eller svagström.·
Orange för installation av optokabel i Skanovas nät·

Produktinformation

Teknisk information

Produktfärg Orange eller grön

Överensstämmelse EN 12613-1

Märkning Grönt band: "Hexatronic MPB31000/100M

SVAGSTRÖM/OPTOKABEL" 

Orange band: "Hexatronic MPB31000/100S TELEKABEL"
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Varningsnät
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Artiklar 3
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Warning net Green L500 B100
MPB31000/100M 0665785 Grön 7.5 500 Roll  

Warning net Orange L500 B100
MPB31000/100S 0665786 Orange 7.5 500 Roll  

Skarvkit till varningsnät MPB31000
1/MPB31000 0665896 – 0.0075 – –  

Varningsnät
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