VARMKRYMPSKARV (LJSB)

INKLUSIVE SKRUVSKARVHYLSOR MED BRYTSKALLAR FÖR
PLAST- OCH GUMMIISOLERADE KABLAR UPP TILL 1KV.

Fördelar
• Optimerat
användsningsområde med få
komponenter
• Obegränsad lagringstid
• Tillförlitliga skruvskarvhylsor
• Snabb och enkel installation
• Täcker de mest frekventa
kabelstorlekarna med endast
3 storlekar

TE Connectivity’s (TE) Raychem LJSB skarvar representerar en helt ny
design av varmkrympskarvar framtagna för att uppfylla lokala krav och
speciﬁkationer.
LJSB skarvarna har ett stort användningsområde med reducerat antal
komponenter. Med endast 3 skarvar klarar vi 10 mm2 till 240 mm2, vilket
även gör lagerhantering lättare.
LJSB är väldigt snabb och enkel att montera, speciellt på små kabelareor
eftersom inga extra komponenter behövs för uppbyggnad. Skarvarna
innehåller TE’s välkända krympslang WCSM, som är limbelagd med tjock
vägg. Det högpresterande pylamidlimmet som används säkerställer
väldigt god kontakt till material som används i kabelns yttermantel
och isolering, så som PE och PVC. Detta gör att ingen fukt kan tränga
igenom och blir då helt tät, även under påfrestningar från vatten.
Alla skarvar är typtestade och godkända enligt EN50393.
LJSB skarvarna inkluderar våra skruvskarvhylsor med brytskalle som
uppfyller krav enligt IEC 61238.

Kunderna kan räkna med högkvalitativa produkter, framtagen av TE’s
beprövade inovationförmåga och uppbackade av vår extraordinära
kundsupport.
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Varmkrympskarv (LJSB)

TE’s Raychem LJSB-produkter har alla testats enligt
EN50393: Testkrav på kabeltillbehör för användning
inom elkraftkablar upp till nominell spänning
0.6/1 (1.2) kV.

PRODUKTINFORMATION
Benämning

E-nummer

Användningsområde
mm2

Ledardiameter
mm

Ytterdiameter
mm

Längd,
färdiginstallerad
mm

LJSB-4X010-050

0716504

10 - 50

3,5 - 8,6

15,4 - 27

605

LJSB-4X050-095

0716505

50 - 95

8,6 - 12,0

27 - 35

693

LJSB-4X095-240

0716506

95 - 240

12,0 - 19,2

35 - 58

1045

BESTÄLLNINGSINFORMATION
Varje skarv täcker ett användningsområde och levereras komplett inklusive skruvskarvhylsor .
För andra användningsområden eller vid frågor, kontakta din TE representant.

För mer information:
TE Teknisk Support

te.com/energy
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