
Nový VikingTM 3, 
inovácie

SPOJENIE VÝVOJA A SKÚSENOSTÍ

skrutkové a pružinové svorky



Skrutkové svorky

NOVÝ VIKINGTM 3, INOVÁCIE

Vysoký kontaktný tlak 

Prierez vodiãa:

0,25 mm2 až 70 mm2 (pletený vodiã)

0,25 mm2 až 95 mm2 (pevný vodiã)

Nevypadnuteºné

skrutky

Dokonalé elektrické 

prepojenie zabezpeãuje 
pocínovaná mosadzná lišta 

OdolnosÈ voãi 

vytrhnutiu vodiãa 

a strhnutiu
závitu alebo drážky
v hlave skrutky

Vynikajúca

mechanická pevnosÈ 

Medzinárodné certifikáty: 

UL/CSA/NF/VDE/IMQ/BV

certifikát ATEX

V súlade s IEC EN 60947-7-1, 

IEC EN 60947-7-2 a IEC EN 60947-7-3
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Rovnaká veºkosÈ svoriek 2,5 mm2 až 10 mm2 a 16 mm2 až 70 mm2

Rovnaká oddeºovacia priehradka pre svorky 2,5 mm2 až 10 mm2Automatické uchytenie a uzemnenie (bez použitia skrutiek) 
svoriek pre ochranné vodiãe prierezu 2,5 mm2 až 10 mm2

R ká ºkºº È i k 2 5È 2 ž 10 2 16 2 ž 70 2
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Upravená veºkosÈ, zjednodušená 

montáž a ºahší výber boãníc. To sú 

vylepšenia, vìaka ktorým bude montáž, 

pripájanie a oznaãovanie jednoduchšie, 

než kedykoºvek predtým.

ëalšie inovácie

pevnosÈ a bezpeãnosÈ

bližšie informáce a objednávacie ãísla viì 
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NOVÝ VIKINGTM 3, INOVÁCIE

Pružinové svorky
spoºahlivosÈ a úspora ãasu

Pripojenie bez nástroja:

zasunutím pevného 
vodiãa do svorky až do 
prierezu 6 mm2.

Prierez vodiãa:

0,5 mm2 až 16 mm2

Vstup so sklonom pre 

jednoduché pripojenie 

vodiãov

Montáž 

s dutinkou 

alebo bez nej

Dve oblasti pre 

oznaãenie na 

každej svorke

Trvalý 

kontaktný 

tlak

Výsledkom aktívnej spolupráce 

výrobcov rozvádzaãov a oddelenia 

výskumu a vývoja sú inovované 

pružinové svorky Viking 3,

ktoré majú okrem kvalitného spoja 

množstvo ìalších výhod (dobre 

viditeºné prepojovacie hrebene

a oznaãenie, integrované boãnice, ...)
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Skrutkové a pružinové svorky
inovácie a výhody

Ukonãovacie zarážky: bezskrutková montážUk ã i ážk b k tk á táž

Indikáciu pretavenia poistky možno kedykoºvek dodatoãne 
namontovaÈ.

Prepojovacie hrebene: 2 prepojovacie zóny v každej svorke

Mnoho spôsobov oznaãovania (znaãky CAB 3, oznaãovacie štítky, ...)M h ô b ã i ( ãk CAB 3 ã i štítk )

bližšie informáce a objednávacie ãísla viì 
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NOVÝ VIKINGTM 3, POUŽITIE

Rozvádzaãe
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Ilu
str

aã
né

 fo
to

Priemyselné stroje
a zariadenia

Zváraãky

Obrábanie kovov a plastov

Potravinársky priemysel

Vykurovacie kotle



Legrand Slovensko, s.r.o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5

tel.: +421 2 32 15 36 01

fax: +421 2 32 15 36 09

e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

poboãka Košice

Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice

tel.: +421 55 32 60 320

fax: +421 55 32 60 321

e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk


