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MicroKlemme:
Markedets minste
innstikklemme!
Micro Matic er stolte av å presentere sitt nye «Microprodukt»;
MicroKlemme. Innstikklemmen bygger kun 9 mm i boksen
og er smal i utførelsen, noe som gjør den til den minste i
markedet. MicroKlemmen leveres i 3 varianter, med 3, 5
og 8 innstikkshull, og dekker dermed de fleste behov.
MicroKlemmen er delvis transparent for å lette inspeksjonen av
tilkoblingspunktene. Den har kraftige klemmer i rustfritt stål som
gjør det lett å stikke inn lederen, men vanskelig å trekke den ut.
Den har alle nødvendige godkjenninger (ENEC, ØVE og VDE).
Man kan derfor være trygg på at sikkerhet og kvalitet er ivaretatt.
Klemmene er dessuten godkjent for gjenbruk inntil 5 ganger med
samme eller større ledertverrsnitt! Klemmekapasiteten, fra 0,5 mm2
til 2,5 mm2 for entrådet og flertrådet leder, gjør at de vanligste behov
for klemmer dekkes. I tillegg gir muligheten for ulike ledertverrsnitt og
ledertyper i samme klemme stor fleksibilitet.
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MICROKLEMME - INNSTIKKLEMMER i tre størrelser
Type SDK 3, SDK 5, SDK 8

Generelt
MicroKlemme bygger kun 9 millimeter i boksen og er smal i utførelsen,
noe som gjør den til den minste i markedet. Den leveres i 3 varianter,
med 3, 5 og 8 innstikkshull, og dekker dermed de fleste behov.
MicroKlemmen er delvis transparent for å lette inspeksjonen av tilkoblingspunktene. Den har kraftige klemmer i rustfritt stål som gjør det lett
å stikke inn lederen, men vanskelig å trekke den ut.
Den har alle nødvendige godkjenninger (ENEC, ØVE og VDE). Man kan
derfor være trygg på at sikkerhet og kvalitet er ivaretatt.
Klemmene er godkjent for gjenbruk inntil 5 ganger med samme eller
større ledertverrsnitt! Klemmekapasiteten, fra 0,5 mm2 til 2,5 mm2 for
entrådet og flertrådet leder, gjør at de vanligste behov for klemmer
dekkes. I tillegg gir muligheten for ulike ledertverrsnitt og ledertyper i
samme klemme stor fleksibilitet.
Tekniske data
Spenning ................................ 450V
Strøm ..................................... 24A
Omgivelsestemperatur ............ T90°C
Avmantling .............................. 8-9 mm
Tilkobling ................................ Entrådet: 0,5mm2 – 2,5mm2
			
Flertrådet: 1,5mm2 – 2,5mm2
Testpunktåpning ..................... Maks Ø 2mm
Materialer ............................... Tilkoblingshus: Polykarbonat
			
Deksel: Polyamid
			
Innstikklemme: Kobber
			
Fjærer: Rustfritt stål
Mål (B x H x D) ...................... 17,2 x 8,9 x 15,7 mm
			
26,0 x 8,9 x 15,7 mm
			
39,2 x 8,9 x 15,7 mm
Pakningsstørrelse ................... ET 1013: 100 stk. pr. eske
			
ET 1015: 100 stk. pr. eske
			
ET 1018: 50 stk. pr. eske
TILKOBLING
MicroKlemme er kun for entrådet og flertrådet leder.
Mrk.: avmantling av leder maks 9 mm.
OBS! Ikke godkjent for mangetrådet leder.
8-9 mm
Entrådet: 0,5mm2 – 2,5mm2
Flertrådet: 1,5mm2 – 2,5mm2
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Beskrivelse		
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ET 1013
ET 1015
ET 1018

MicroKlemme SDK 3, 3 hull, 100 stk.
MicroKlemme SDK 5, 5 hull, 100 stk.
MicroKlemme SDK 8, 8 hull, 50 stk.
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