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LADESTØPSEL - SRx/SBx-seriene
Et sett ladestøpsel leveres med et farget hus og 2 strømsko alle med spenning på 600V. I tabellen har vi opplyst hvilken dimensjon strømskoene som
følger med har, dersom du trenger andre dimensjoner kjøpes det seperat. Husene er kjønnsnøytrale, med utforming slik at de kun er kompatible med
samme farge. SRx- og SBx-serien kommer fra ulike produsenter uten at det er av praktisk betydning (SR-serien = REMA, SB-serien = Anderson).
SRx/SBx-sett kommer med ett
farget hus og 2 stk strømsko

Husene er farget, grå, rød og blå er mest brukt. Fargene har ingen praktisk betydning på ytelse, men har tradisjonelt blitt anbefalt brukt slik:
12V=GUL, 18V=ORANGE, 24V=RØD, 36V=GRÅ, 48=BLÅ, 72V=GRØNN, 80V=SVART, 96V=BRUN, 120V=LILLA og 144V=HVIT

SR/SB-SERIEN

SRX/SBX-SERIEN

SRE/SBE-SERIEN

SR/SB-serien er den originale utforming. SR/SB ”betyr” 2 poler

SR/SB=2 poler X=mulighet for
sekundær sensorkontroll og luft

SR/SB=2 poler - E=fingersikker (EN1175) og mer
robust materialet på huset - ellers som SRX/SBX -serien.

SR/SB-50A

SB-120A

SR/SB-175A

SR/SB-350A

SRX/SBX-175

SRX/SBX-350

SRE/SBE-80

SRE/SBE-160

SRE/SBE-320

Strøm (A)

50

120

175

350

175

350

80

160

320

Strømsko (mm2)

16

35

50

70

50

70

25

50

70

1,3 til 13,3

5,3 til 42,4

5,3 til 50

53,5 - 185

5,3 til 53,5

53,5 til 185

16 til 25

5,3 til 53,5

53,5 til 185

Farger

grå, rød, blå,
gul, orange,
grønn og svart

grå, rød og blå

grå, rød, blå, gul, orange, grønn og
svart.

grå, rød, blå, gul, orange
og grønn

grå, rød, blå, gul, orange,
grønn og svart.

grå, rød, gul, orange og
hvit

grå, rød, blå, gul, orange,
grønn og svart.

grå, rød, blå, gul, orange,
grønn, brun, lilla og
svart.

Tilleggsutstyr

T-og A-håndtak
Støvdeksel
Strekkavlaster
Miljøstøvel

T-og A-håndtak
Støvdeksel
Strekkavlaster
Miljøstøvel

A-håndtak - Manuell utløserbrakett
Støvdeksel
Strekkavlaster

A-håndtak
Sensorkontroll utstyr
Luftrør
Strekkavlaster

Kabelstørrelse (mm2)

A-håndtak - Manuell utløserbrakett
Sensorkontroll utstyr
Luftrør
Strekkavlaster

Tilleggsutstyr forklaring

Håndtak

Reduksjonshylser:

Håndtaket gjør det enklere å koble til og fra kontakten. Skruer og muttere er inkludert. Tre modeller;
T- og A-håndtak, samt ett sett med manuell utløserbrakett (ulik på monterings- og utløserside).

Støvdeksel

Forhindrer at støv og skitt kommer inn i til kontakten når den ikke er sammenkoblet.

Strekkavlaster

Slitesterk strekkavlaster holder kablene sikkert for å forhindre at utilsiktet belastning eller drag løsner T-håndtak
ledning eller kontakter fra huset.

A-håndtak

Manuell utløserbrakett Støvdeksel

Brukes for å tillate at en
mindre ledning kan brukes
med kontakten. Elektrisk
kapasitet reduseres med mindre
ledning. El-Techninc lagerfører
flere størrelser,

Miljøstøvel

Strømsko:

Luftrør

El-Technic har ett bredt utvalg
av strømsko på lager.

Miljøstøvler gir vann, smuss, kjemikalier og UV-beskyttelse for koblinger. De slitesterke støvlene
beskytter kontaktene mot vann og skitt til IP64.
Luftrør for å tillate elektrolyttsirkulasjon mens batteriet lades.Kjønnsløs rørdesign gjør at samme del
kan brukes på begge sider. Holdepinner er inkludert i kit.

Sensorkontroll utstyr

El-Technic har tilleggsutstyr for å installere sensorkontroll i SRX/SBX og SRE/SBE-serien på ulike
nivå. Kontakter som tillater opptil 4 eller 8 sensorer, hjelpe- og festepinner.
EL-TECHNIC

Spesialist på
krymp
siden 1990

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som
betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de
aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic
lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment
i Norge.

Miljøstøvel

Sensorkontroll

Luftrør

el-t.no.no +47 23 40 41 00 post@el-t.no Haslevollen 3, 0579 Oslo

Strekkavlaster

EL-TECHNIC AS

