TEKNISET TIEDOT

KAHDEN JOHDON LIITTÄMINEN, JUOTTAMINEN, ERISTYS JA TIIVISTYS
Vesitiivis liitos joustaville ja jäykille johtimille.
Läpinäkyvä eristys mahdollistaa kytkennän visuaalisen hallinnan.
Kestää lämpötiloja -60°C - +130°C.

Tuote [DUX]

Tekninen tieto

Ominaisuudet

• Ulkoseinä: säteilysilloitettu modifioitu

• Sähköliitäntöihin, jotka vaativat korkeaa laatua, luotettavuutta,

polyolefiini.
• Juotosrenkaat: 2 rengasta Cd 18, Sn 51, pb 32 %

pitkää käyttöikää ja vesitiiviyttä.

aktiivivirtauksella.
• Tiivistysrenkaat: lämpöstabiloitu kestomuovi.

• Erittäin helppo asentaa, liitännän laatu voidaan tarkastaa

• Jännitehäviö: < 0,002 V.

• Voidaan käyttää sekä kierretyille (joustaville) että kiinteille (jäykille) johtimille,

• Kytkentäresistanssi: < 0,004 Ohm.

silmämääräisesti, eikä se vaadi erikoistyökaluja.
soveltuvat kupari- ja tinattuihin johtoihin riippumatta siitä, onko ne

• Eristysvastus: > 10 Giga Ohm.

yhdistetty tai ei.
• Koostuu lämpökutistuvasta polymeeriholkista, jossa on kaksi

• Asennuslämpötila: 143°C.

juotosrengasta, joissa on sulate ja kaksi termoplastista
tiivisterengasta.

• Lämpötilankestävyys: -60°C - +130°C.
• Katkosjännite: > 600V.
• Suojaus kosteutta vastaan: IP 68, pysyy
käyttökelpoisena vedessä.

Pakkaus
Duoflux - 0,2mm - 0,7mm - kirkas - 50kpl

830310000

Duoflux - 0,5mm - 1mm - punainen - 50kpl

830320000

Duoflux - 1,5mm - 2,5mm - sininen - 50kpl

830330000

Duoflux - 3mm - 6mm - keltainen - 50kpl

830340000

Kotelo Duoflux-Topflux - per 50

830100000

Kotelo Duoflux -ass. 100

830301000

Käyttö
Käytä lämmönlähdettä, kuten Novatio Multi Torch tai kuumailmapuhallinta (asetettu + 350°C ja varustettu
deflektorilla). Vie johdot Duofluxiin ja paina juotosrenkaita pitääksesi Duofluxin paikallaan.
Kuumenna Duofluxia juotosrenkaiden kohdalta, kunnes ne virtaavat tasaisesti, ja lämmitä sitten päät niin, että värilliset renkaat eristävät ja
tiivistyvät täydellisesti.
Anna sen jäähtyä täysin liikkumatta.

Maahantuoja: Stando-car Oy, Kauppatie 6, 65610 Mustasaari, puh:010 320 5900, info@stando-car.fi, www.stando-car.fi

Sähköliittimet

Duoflux

Langan halkaisija:
Läpinäkyvä: 0,2 mm - 0,7 mm
0,5 mm - 1,0 mm

Sininen:

1,5 mm - 2,5 mm

Keltainen:

3,0 mm - 6,0 mm

Maahantuoja: Stando-car Oy, Kauppatie 6, 65610 Mustasaari, puh:010 320 5900, info@stando-car.fi, www.stando-car.fi

Sähköliittimet

Punainen:

