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Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi 
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Kék Spirál Földelővezeték 

Leírás 

 

Spirálkábel a megbízható személyi földelésért. Beépített 
filmvédőellenállással. 
 

 Nagyrugalmasságú spirálkábel 

 Nagy törésállóság 

 Tartósság 

 Kényelmes és könnyű viselet 

 3, 7 vagy 10 mm-es patent 

 Sokoldalú felhasználhatóság a különböző csatlakozásoknak 
köszönhetően 

 1 MΩ Biztonsági ellenállás 

Tulajdonság 

 Szín: Kék 

 Anyag: Poliuretán bevonattal 

 Patent: 3 mm, 7 mm, 10 mm 

 Csatlakozó: 10 mm patent, vagy 
banándugó/krokodilcsipesz 

 Banándugó: 360°-ban forgatható, 
rozsdamentes 

 Teljes kábelhossz: 2,4 m 

 Biztonsági ellenállás:  1 MΩ 

  

Villamos tulajdonoságok 

 Földelő ellenállás (RG): < 5 x 10
6
 Ω 
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Rendelési adatok 

 910900 000018 C300U Kék földelővezeték, 2,4 m, 3 mm-es 
patent banándugó/krokodilcsipesz 

 910900 000019 C310U Kék földelővezeték, 2,4 m, 3 mm - 10 mm-
es patent 

 910900 000020 C700U Kék földelővezeték, 2,4 m, 7 mm –es  
patent banándugó/krokodilcsipesz 

 910900 000021 C710U Kék földelővezeték, 2,4 m, 7 mm - 10 mm-
es patent 

 910900 000022 C1000U Kék földelővezeték, 2,4 m, 10 mm –es 
patent banándugó/krokodilcsipesz 

 910900 000023 C1010U Kék földelővezeték, 2,4 m, 10 mm - 10 
mm-es patent 
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