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czWISKA je váš expert na instalační materiál, 
námořní osvětlení a CCTV. Každý výrobek odráží
naše know-how. Od roku 1919.
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Cable entry with conical sealing  
elements

 

 
 

CONMAXX

 
NEW

Systém uchycení kabelů

Kabelový vstup s kuželovými těsnicími
prvky

Uzavřený rám, mřížka, která se slyšitelně uzamkne na 
své místo a kuželovité těsnicí prvky dělají CONMAXX
systém jedinečným a zároveň umožňují podstatně 
jednodušší a bezpečnou montáž.

Se svým výběrem rámečků, mřížkových jednotek 
a těsnicích prvků nám tento modulární systém 
nabízí maximální všestrannost pro vstup kabelů, 

skladování.

Vaše výhody s CONMAXX

Rychlost:   montáž zevnitř, pro rychlou 
instalaci a snadnou výměnu konektorů

   IP 65 s odlehčením v tahu

Vyšší teploty:   od -40 °C do 120 °C (s černým 
těsněním, UL 94 HB)

Bezpečné:   bez obsahu Halogenu a silikonu

Top výhoda:   téměř 100 typů rozdělených 
a vícenásobných těsnicích vložek v rozmezí 
od 2 mm do 33 mm

Do uzavřeného rámu zapadají konvenční průmyslové 
konektorové výřezy a zajišťují rychlou montáž.

všestrannost pro zavedení kabelů.

Černé těsnění jsou pro vysoké teploty, šedé těsnění jsou 
schváleny v souladu s EN 45545 a H13.
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CONMAXX - pro MAXXimální pohodlí! 

CONMAXX rám

• MAXXimální montážní jednoduchost: uzavřený rám
z lehkého plastu, zesílený skelnými vlákny, nepotřebuje 
žádné otevírání ani sešroubování

• Vhodný pro standardizované výřezy ve skříních pro 
průmyslové konektory

CONMAXX mřížky

• MAXXimální univerzálnost pro  
zavedení kabelů: díky celé řadě 
modelů mřížek, např. jednotky pro  
6 malých těsnění nebo 2 malé 
těsnění s 1 velkým těsněním 

• Pevná 2-složková technologie

• 
bezpečnou montáž

• Teplota: -40 °C až 120 °C

CONMAXX těsnění

•  
TPE- těsnicí prvky vyrobené pro  
osazené a standardní kabely, ochranné hadice,  
vícenásobné vstupy kabelů pro těsnicí element a speciální kabely (např. ASi)

• Velký výběr dělených a vícenásobných těsnicích prvků od 2 mm do 33 mm

Šedé CONMAXX těsnění:    UL 94 V0; -40 °C až 90 °C 

Černé CONMAXX těsnění:   UL 94 HB; -40 °C až 120  °C

CONMAXX
Systém uchycení kabelů
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