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Szyny Monta˝owe

Oferujemy szeroki zakres szyn monta˝owych, ró˝niàcych

si´ formà, wielkoÊcià i materia∏em, z którego sà wykona-

ne. Sà one dost´pne w dwumetrowych odcinkach lub

przyci´te wed∏ug wymiaru. Szyny monta˝owe ró˝nià si´

formà. Odcinek-C (TS 32) / odcinek automatyczny (TS/35)

/ zwarta szyna monta˝owa (TS 15), wykonana ze stali

/miedzi/PVC w dwóch odmianach: 

perforowane lub bez perforacji. 

Blokady Koƒcowe / Blokady Podtrzymujàce

Aby przymocowaç zaciski do szyn monta˝owych, trzeba

zainstalowaç blokady koƒcowe na poczàtku i koƒcu bloku

zaciskowego. W zale˝noÊci od szyny monta˝owej, blokady

koƒcowe ró˝nià si´ geometrià swoich stopek zatrzasko-

wych oraz mo˝liwoÊcià przykr´cenia bàdê przymocowania

na zatrzask. 

Program akcesoriów CONTA-CLIP zosta∏ starannie 

przemyÊlany i stworzony z myÊlà o u˝ytkowniku. 

Liczne zastosowania mogà byç realizowane przy mini-

malnych wydatkach na akcesoria. 

Oznaczniki Zacisków / Systemy Oznaczania i Identyfikacji

W elektrotechnice komponenty/urzàdzenia muszà byç czy-

telnie oznaczone i zidentyfikowane. Wymóg ten dotyczy

tak˝e zacisków nalistwowych, dla których C O N T A-C L I P

przewidzia∏a systemy identyfikacyjne PMC, SB, MC oraz

BSTR. Sà one dost´pne w modelach z nadrukiem oraz do

samodzielnego wykonania nadruku. 

Zacisk z Odcià˝eniem / Akcesoria

Po∏àczenia przewodu zerowego i uziemienia mogà byç

przymocowane do szyny zbiorczej 10 x 3 lub 6 x 6 za po-

mocà zacisku Êrubowego z odcià˝eniem. Zaciski z odcià-

˝eniem mogà byç przesuwane na danej szynie i w ten

sposób dostosowane do kompletnego oprzewodowania.

Dost´pne sà trzy rozmiary przekrojów w modelach z na-

sadkà lub bez nasadki, podobnie dla dwóch rozmiarów

szyn zbiorczych (10 x 3 | 6 x 6). 
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Bezpieczniki topikowe

Bezpieczniki G sà dost´pne w rozmiarach 5 x 20 oraz 

6.3 x 32 w modelach: zw∏ocznym i bezzw∏ocznym. Sà one

u˝ywane w zaciskach bezpiecznikowych / roz∏àczanych za -

ciskach bezpiecznikowych STK/SIK/SK/ZTRK. W zaciskach

spr´˝ynowych mogà byç równie˝ stosowane bezpieczniki

samochodowe zgodne z DIN 72581. 

Uchwyt po∏àczeniowy do przewodów ekranowanych

Praktyczny, niekonwencjonalny i szybki sposób tworzenia

po∏àczeƒ pomi´dzy ekranem kabla a uziemieniem obudo-

wy mo˝e byç zrealizowany za pomocà uchwytu po∏àcze-

niowego SAB do ekranów. Po∏àczenia sà nisko-omowe

i wykazujà niskà rezystancj´ indukcyjnà. Dociski SAB wy-

st´pujà w ró˝nych rozmiarach i typach monta˝owych. 

Oznaczniki kablowe / Systemy identyfikacji

Optymalne oznakowanie rdzeni, drutów i kabli mo˝na uzy-

skaç przy u˝yciu rozmaitych oznaczników kablowych

CONTA-CLIP. Oprócz kablowych tulejek identyfikacyjnych

w ró˝nych rozmiarach KBH, dost´pne sà tak˝e plastikowe

oznaczniki i naklejki na kable KKE, które mo˝na przyczepiç

do kabla po monta˝u. 

Oznaczniki na urzàdzenia

Oznaczniki urzàdzeƒ dostarczane przez CONTA-CLIP po-

zwalajà na klarowne oznaczenie szafki rozdzielczej, co

przyczynia si´ do bezpieczeƒstwa i pozwala na b∏yska-

wicznà identyfikacj´ poszczególnych komponentów. Na-

klejki na urzàdzenia GKE sà dost´pne w trzech ró˝nych

kolorach i w rozmaitych rozmiarach. Wysokiej jakoÊci ma-

teria∏ poliestrowy zapewnia du˝à odpornoÊç na rozpusz-

czalniki. 

Sprz´t i oprogramowanie dla systemu oznakowania

Indywidualne opisy na czystych oznacznikach zapewniajà

du˝à elastycznoÊç oraz szybkoÊç wykonania w miejscu pra-

c y. Zastosowanie systemu plotera EMS oraz drukarki ter-

motransferowej T T P, dostarczanych przez C O N T A-C L I P,

umo˝liwia etykietowanie zacisków, urzàdzeƒ oraz oznaczni-

ków kablowych zgodnie z w∏asnymi wymaganiami. Niezb´d-

ne oprogramowanie, C O N T A-SIGN CS (ploter) oraz La b e l-

Soft (N/P) (drukarka T T P) charakteryzujà si´ prostotà obs∏ugi. 


