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System Po∏àczenia Samozaciskowych Z∏àcz Spr´˝ynowych

Szybko – Bezpiecznie – Niezawodnie

Rodzaj Po∏àczenia

• Zasada samozaciskowych z∏àcz

spr´˝ynowych / stal nierdzewna

• Wyraêne rozdzielenie funkcji elektrycznej i

mechanicznej

• Odporne na korozj´

• Odporne na wstrzàsy i niewymagajàce kon-

serwacji

Zalety tego rodzaju po∏àczenia

• ¸atwe w u˝yciu

• Du˝a oszcz´dnoÊç czasu i kosztów

• Zwarta konstrukcja

• Taka sama obs∏uga jak w przypadku innych

systemów zacisków nalistwowych

Nasz nowy system bloków zaciskowych – FRK – spe∏ni Paƒstwa wymagania i zaspokoi Paƒstwa

potrzeby pod ka˝dym wzgl´dem! Jest to starannie przemyÊlany system z nowatorskim

wyposa˝eniem dodatkowym! Ten ∏atwy do zrozumienia i niezawodnie dzia∏ajàcy system mo˝e

byç stosowany be˝ ˝adnych ograniczeƒ we wszystkich dzia∏ach elektrotechniki!

CONTA-CLIP FRK

• Zaciski przelotowe i uziemiajàce w tech-

nologii z dwoma, trzema i czterema

przy∏àczami

• Ka˝dy zacisk przelotowy dysponuje dwoma

kana∏ami do mostkowania

• Dost´pne mostki z 2 – 10 polami

Zalety FRK

• Zwarta konstrukcja

• Oszcz´dnoÊç czasu oprzewodowania do

80%

• System mostkowania mo˝e byç poddany

obcià˝eniu pràdem znamionowym i

napi´ciem znamionowym

• Mostek zaprojektowany jako mostek mijajà -

cy lub mostek sta∏y od 2 do 10 polowych,

wtykowy

• Etykieta mo˝e byç umieszczona w Êrodku

niezaj´tego kana∏u mostka

• Zaczep pomiarowy mo˝e byç wyprowad-

zony poprzez kana∏ mostka

W formie nowego po∏àczenia samozaciskowych z∏àcz spr´˝ynowych FRK, CONTA-CLIP oferuje

najwi´kszy komfort wykonania okablowania oraz maksymalne zabezpieczenie styku! Zaciski te

∏àczà zalety technologii spr´˝ynowej CONTA-CLIP z rozwiàzaniem pozwalajàcym na pod∏àcze-

nie poszczególnych drutów bez u˝ycia narz´dzi! 

Druty oraz przewody linkowe z tulejkami mogà byç wsuwane bezpoÊrednio do punktu

dociskowego. Styk z jarzmem zacisku jest uzyskiwany automatycznie w momencie w∏o˝enie

drutu. Linki z niezarobionà koƒcówkà mogà byç wk∏adane i roz∏àczane przy pomocy

Êrubokr´ta.

W ten sposób, system FRK efektywnie uzupe∏nia program dostaw dla technologii Êrubowej i

technologii spr´˝ynowej, które sà produkowane przez firm´ CONTA-CLIP.
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