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Leader:

Leader
skrutková séria   16 A – 4p, 5p;     32 A – 4p, 5p

• Kratšia dĺžka tela 
 (132 mm oproti 157 mm pri 16 A)
 (162 mm oproti 190 mm pri 32 A)
 
• Lepšia skladovateľnosť.



  Zjednoduší vám prácu

• Nová koncepcia káblovej priechodky ako aj ergonomický tvar tesniacej matice zlepšuje manipuláciu 
pri montáži kábla a jeho utesňovaní.

 
• Lamelová spona zostáva pomocou dvoch zúbkov bezpečne aretovaná v tele krytu aj počas 
 manipulácie s káblom.
 
• Kryty vidlíc a zásuviek sa dodávajú v neuzamknutej prepravnej polohe pre rýchlejšiu montáž.

Otvorená Prepravná Uzamknutá

Produkty v inovovanej rade:

IVN 1643
IVN 1653
IVN 3243
IVN 3253

IVNO 1653
IVNO 3253

ISN 1643
ISN 1653
ISN 3243
ISN 3253



Leader:

Leader Plus
bezskrutková séria      16 A – 5 P Mínus rovná sa Plus

• Kratšia dĺžka tela 
 (132 mm oproti 157 mm)
 
• Lepšia skladovateľnosť.
 
• Bezskrutkové riešenie pre 
 pohyblivé aj pevné inštalácie 
 je aplikované vo všetkých 
 typoch priemyselných zásuviek
 a vidlíc.
 
• Rýchlejšia a pohodlnejšia 
 montáž v rozvádzačoch 
 a rozvodných skriniach.

– = +
Priemerný čas montáže sa skracuje o 39 %.

Leader Plus:    Mínus rovná sa Plus



Mínus rovná sa Plus

• Nová koncepcia káblovej priechodky ako aj ergonomický tvar tesniacej matice zlepšuje manipuláciu 
 pri montáži kábla a jeho utesňovaní.
 
• Kryty vidlíc a zásuviek sa dodávajú v neuzamknutej prepravnej polohe pre rýchlejšiu montáž.
 
• Kontakty sú dodávané v otvorenej pohotovostnej polohe pre rýchlu montáž vodičov.
 
• Jednoznačná farebná identifi kácia L1, L2, L3, N, PE.

– = +
Priemerný čas montáže sa skracuje o 39 %.

Produkty v inovovanej rade:

ierb ieb isb izb irrb ivb ipb

Leader Plus:    Mínus rovná sa Plus


