
Dławnice kablowe przeznaczone są do uszczelnienia przejść
przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych.

Dodatkową zaletą dławnic jest specjalna konstrukcja, 

która zapobiega skręceniu się kabla wewnątrz, zapewnia

dużą wytrzymałość na zerwanie, dodatkowo zabezpiecza

przed ostrymi ściankami obudowy. Dzięki zastosowaniu

dławnicy przewód nie załamuje się. Jeśli dławnice są
solidnie wykonane, to uniemożliwią wyrwanie przewodu 

z urządzenia. Dzielony dławik kablowy umożliwia szybki 

i bezproblemowy montaż np. fabrycznie zmontowanych kabli

z wtyczkami.

W już istniejących instalacjach umożliwia wymianę
uszkodzonego dławika kablowego lub uzupełnienie

brakującego bez konieczności demontażu lub przerywania

ciągłości.
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Dławnice dzielone

Minimalna liczba części dla maksymalnej wydajności.

EX-CON rozszerza swoją ofertę rozdzielających

wpustów kablowych o dzielone dławnice.

 Dławik kablowy, czyli zarówno korpus jak i śruba

dociskowa składają się z dwóch elementów. Wkładki

uszczelniające dzięki rozcięciu z boku umożliwiają
umieszczenie wstępnie zmontowanych kabli.
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Dysponujemy dławnicami o różnym kształcie oraz

materiale, z którego wykonane są poszczególne elementy.

Do wyboru mamy korpusy poliamidu, policarbonu oraz

cynku. Wkładki mogą być wykonane z termoplastiku, TPE-

V oraz T80S. Produkt charakteryzuje wysoka klasa

szczelności, nawet do IP67 oraz szeroki zakres temperatur

od -40 aż do 100 stopni Celcujesza. 

Wkładki uszczelniające bez problemu mogą
być dopasowane do przewodu według

Państwa potrzeb. Nawet przy wielokrotnym

dławieniu kabli możliwy jest nieograniczony

dostęp do każdej z żył. 

Szeroka gama możliwości nieustannie się powiększa.

Wynika to z faktu, że nasi producenci są w stanie

przygotować rozstaw otworów według Państwa projektu. 

W naszej ofercie znajdą Państwa również narzędzia,

które ułatwią wprowadzenie kabli do uszczelek, jak i sam

montaż dławnic. 

Dla klientów, którzy potrzebują zabezpieczyć wiele

wiązek za jednym razem, jednocześnie

zapewniając łatwy dostęp do wcześniej

skonfigurowanych wiązek przygotowaliśmy system

dławienia w kołnierzu. W każdym korpusie możemy

umieścić trzy dowolne uszczelki, zawierające

również dowolny rozstaw otworów na poszczególne

kable. 


