®

Patirtis
Pawbol Sp. z o.o. yra visoje Lenkijoje ir Europoje pripažintas elektros instaliacijos prekių gamintojas, kuris savo veiklą pradėjo 1989 metais nuo
termoaktyvių lempų lizdų gamybos. Šiuo metu asortimentą sudaro daugiau negu 2000 Pawbol gaminamų prekių. Pawbol perparduodamos prekės
skirtos tik pagrindinio asortimento kompleksiškumo bei vartotojų patogumo užtikrinimui. Įmonė įsikūrusi Mažosios Lenkijos vaivadijoje,
mieste Andrychów. Nuo pat veiklos pradžios įmonė tapo žinoma kaip solidus ir patikimas verslo partneris, daugeliui tapęs patikimumo
ir pasitikėjimo sinonimu.

Platus prekių asortimentas
Siekdama nuolatinio vystymosi bei konkurencingumo išlaikymo, įmonė Pawbol naudoja elektros instaliacijos specialistų žinias ir patirtį.
Bendradarbiaujama su jais projektuojant bei išnaudojant pažangius technologinius procesus. To pasekmėje, kiekvienais metais asortimentas
papildomas keliolika naujų prekių pritaikytų naujausioms rinkos tendencijoms.

Pawbol asortimento prekės suskirstytos į 10 kategorijų:
A. Instaliacinės dėžutės
B. Pramoninė įranga, ilgikliai
C. Paskirstymo skydai ir skydeliai
D. Apšvietimo įranga
E. Šynos, šukos
F. Telefoniniai lizdai ir kištukai
M. Automatika
H. Kabelių apkabos ir dirželiai
R. Įžeminimo įranga
CZ. Vamzdžiai, kanalai, sujungimai

Aukščiausia kokybė
Įmonės Pawbol Sp. z o.o. tikslas yra užtikrinti aukščiausios kokybės standartus tiek prekių gamyboje, tiek klientų aptarnavime bei pardavimų
Lenkijos bei Europos rinkose sistemose. Įmonėje veikia Kokybės valdymo sistema, kuri atitinka EN ISO 9001:2008 normos, sertifikuotos
DAS Certification Ltd., reikalavimus.
Ši 2002 metais įkurta Kokybės valdymo sistema nuolat kelia paslaugų kokybę bei klientų pasitenkinimo lygį. Įmonei suteiktas jos Sistemos
naudingumo patvirtinantis kokybės sertifikatas nr. P 019-03, kuris apima elektros instaliacijos prekių gamybos bei pardavimų
pricesus.

Patikimas tiekėjas Lenkijoje ir užsienyje
Pawbol Sp. z o.o. bendradarbiauja su Partneriais Lenkijoje ir kitose Europos šalyse. Lenkijoje pardavimus vykdo daugiau negu 20 pardavimo vadybininkų, kurie dirba tiek nuolat važinėdami pas klientus, tiek ir ofise. Patyrę darnuotojai, nuosavas transportas bei bendradarbiavimas su patikimomis
ekspedicijos įmonėmis užtikrina efektyvų ir greitą prekių pristatymą.
Jau keletą metų Pawbol sėkmingai vykdo pardavimus užsienyje, užkariauja vis naujas rinkas bei didina jose pardavimų apimtis. Šiuo metu Pawbol
tiekia savo prekes į 16 Europos šalių.
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Viena pagrindinių Pawbol siūlomų asortimento grupių yra profesionalios žaibosaugos sitemos, kurias Pawbol gamina jau 20 metų. Aukštą mūsų
gaminių ir paslaugų kokybę įrodo sertifikatas ISO 9001:2008, kuris įrodo, jog pasiūlymas atitinka visas reikalingas normas. Įmonė Pawbol gali
pasigirti profesionaliu gamybos užnugariu. Tai ir modernūs įrenginiai, ir aukščiausia žaibosaugos elementų gamybai naudojamo plieno kokybė. Be
to, gaminių kokybė reguliariai tikrinama.
Pawbol asortimentas pasižymi turtingu žaibosaugos instaliacijos elementų pasirinkimu. Šie elementai padalinti į pogrupius:

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Jungtys (jungtys-movos, lietvamzdžio, kryžminės, kontrolinės)
Laikikliai (stogo čerpių, stoginiai, įspraudžiami, įtempimo,
ant skardos, universalūs)
Įžeminimo strypai
Įžeminimo stiebai
Įžeminimo dėžė
Priedai žaibosaugos sistemai

Pawbol žaibosaugos instaliacijos elementai yra karšto cinkavimo, kas užtikrina antikorozinį sluoksnį, kuris saugo nuo mechaninių pažeidimų, nusitrynimo, erozijos, smūgių ir labai gerai kimba prie paviršiaus
Karšto cinkavimo sluoksnis dengiantis žaibosaugos instaliacijos elementus užtikrina ilgametę plieno apsaugą, o šie elementai nereikalauja atnaujinimo, kadangi cinkas, kaip aktyvesnis už plieną metalas, pats oksiduojasi, tuo pačiu apsaugodamas plieną.
Visi žaibosaugos instaliacijos elementai esantys mūsų pasiūlyme atitinka reikalavimus pagal normas
PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-3, PN-EN 50164-1 i PN-EN 50164-2.
Tarp Pawbol žaibosaugos instaliacijos elementų yra reguliuojamo dydžio dėžė skirta įžeminimo jungčiai. Dėžės dizainas registruotas Patentų biure,
jos nr. Wp-19870. Modulinė dėžės konstrukcija leidžia ją montuoti paprastai ir greitai, net
nestandartinėje padėtyje, užtikrina labai veiksmingą žaibosaugos instaliacijos kontrolinės jungties apsaugą nuo oro sąlygų poveikio

Įmonė Pawbol siūlo aukštos kokybės prekes:
»» atitinka normą
»» apsaugoti nuo korozijos, dėl karšto cinkavimo panaudojimo
»» paprastaii montuojami
»» patraukli kaina

Mūsų prekės. Tavo saugumas.
3 metai garantijos
ant žaibosaugos instaliacijos elementų
karšto cinkavimo variantas
Šio katalogo prekės yra karšto cinkavimo
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buičiai - for house

www.pawbol.pl
R.8089-R.8090
Stogo čerpių
laikikliai
susukti

C

R.8081
Laikiklis
įspraudžiamas
Roben

B
R.8086-R.8078
Laikiklis
įspraudžiamas

R.8024-R.8026
Stogo čerpių
laikikliai
R.8085-R.8086
Stogo čerpių
laikikliai
susukti
reguliuojami

R.8002
Jungtis-mova
dviguba

R.8010
Uchwyt
kampinis
paprastas

R.8065
Laikiklis
stoginis
tvirtinimo prie
stogo viršaus

R.8297, R.8298
Stogo čerpių laikikliai
reguliuojami

R.8242
Laikiklis
įspraudžiamas
atitraukiamas

A

B
R.8004
Jungtis kryžminė didelė
3 plokštelės

R.8013
R.8074
R.8075
Laikikliai
Įspraudžiami

C

A

D
D

R.8005
Jungtis lietvamzdžio

E
F,G

F
H

R.8293
Jungtis lietvamzdžio

E

R.8055
Įžeminimo strypas

G

R.8228
Vielos laikiklis

R.8109
R.8110
Laikikliai su kaiščiu

R.8006
Kontrolinė jungtis

H

R.8145
dėžutė įžeminimo
jungčiai

R.8127
R.8128
Kabelio laikikliai
įkalami/įsukami

R.8170
Įleidžiama dėžė
kontrolinė-matavimo
- Maža

R.8060
Kontrolinė jungtis,
R.8136
Įžeminimo strypas T-formos
vieno metro

R.8003
Jungtis kryžminė

R.8137
R.8138
Įžeminimo strypas T-formos
įkalami
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B

R.8002
Jungtis-mova,
dviguba
R.8307-R.8309
Įžeminimo stiebai
stovintys ant trikojo
pagrindo

R.8224
Stoginis laikiklis
tvirtinimas varžtais

C
R.8070
Betoninis laikiklis
su betonu
su vielos laikikliu.
Tvirtinimas užlenkiant

R.8302-R.8306
Įžeminimo stiebai
stovintys ant trikojo
pagrindo
R.8310-R.8312
Įžeminimo stiebai
stovintys ant
betoninio pagrindo

R.8073
Laikiklis
plastikinis,
su betonu

R.8313-R.8315
Įžeminimo
stiebai
stovintys
ant didelio
betoninio
pagrindo

R.8064
Laikiklis vielos pravedimui
Tvirtinimas
užlenkiant

R.8004
Jungtis kryžminė, didelė,
3 plokštelės

R.8126
Laikiklis vielos pravedimui
tvirtinimas varžtais

R.8071
Laikiklis
plastikinis, su betonu
su vielos laikikliu. - tvirtinimas varžtais

B
R.8050
Jungtis-mova, 1 kilpos

C

A

A

D

E
R.8145
dėžutė įžeminimo
jungčiai

F,G
H

F

H

G
R.8006
Kontrolinė jungtis

R.8055
Įžemintuvas
sudedamas

D
R.8030
Laikiklis
naciągowy
M12

E
R.8237
Įžeminimo juostos
laikiklis

R.8262
Laikiklis
naciągowy
lygiai

R.8060
Kontrolinė jungtis

R.8103-R.8105
Įtempėjas trosui

R.8228
Vielos laikiklis

R.8137
R.8138
Įžemimintuvai
T-formos įkalami

R.8109
R.8110
Laikikliai su kaiščiu
R.8003
Jungtis kryžminė

R.8091, R.8096
Įtempimo laikikliai
lanko
R.8127
R.8128
Laikikliai įkalami/
įsukami
ant vielos

R.8098
Įtempimo vielos laikiklis
įkalamas, dvigubas
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Jungtys
Jungtys-movos naudojamos sujungimams įžeminimo viela - įžeminimo
viela. Pagamintos iš 2mm storio karšto cinkavimo plieninės skardos.

Through connectors are used to connect lightning wire with
wire. They are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized steel plates.

R.8001
A / B = 56 / 33 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8002
A / B = 56 / 33 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8050
A / B = 42 / 42 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A

B

B

A

B

A

Jungtis-mova, pavienė
Tvirtinimas - 2 varžtai M8

Jungtis-mova, dviguba
Tvirtinimas - 2 varžtai M8

Jungtis-mova, 1 kilpos
Tvirtinimas - 1 varžtas M10

Through connector, single.
Clamping with 2 screws M8

Through connector, double.
Clamping with 2 screws M8

Through connector, single holed. Clamping with
1 screw M10

Jungtys

Kryžminiai

Kryžminės jungtys naudojamos sujungimams viela-viela, viela-įžeminimo
juosta, įžeminimo juosta - įžeminimo juosta. Gaminamos įvairių tipų
iš 2mm storio plieninės skardos. Sujungtos 4 varžtais M8 (M10).

Cross connectors

are used to connect wire with wire, wire with
band-iron or band-iron with band-iron. They are made in few
different versions , from 2 mm thick, hot-dip galvanized steel plates. For
connections are used four M8 (M10) screw.
R.8003
A / B = 65 / 65 mm,
Atstumas tarp varžtų: 38 mm,
Distance between screws: 38 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A

Jungtis kryžminė didelė
2 plokštelės, 4 x M8
Cross connector, big,
two plates, 4 x M8

R.8004
A / B = 55 / 55 mm
Atstumas tarp varžtų: 30 mm
Distance between screws: 30 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 65 / 65 mm
Atstumas tarp varžtų: 38 mm
Distance between screws: 38 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A

B

R.8295

R.8052

A

Jungtis kryžminė didelė
Trys plokštelės, 4 x M8

Jungtis kryžminė maža
2 plokštelės, 4 x M8

Cross connector, big,
three plates, 4 x M8

Cross connector, small,
two plates, 4 x M8

A / B = 57 / 57 mm
Atstumas tarp varžtų: 30 mm
Distance between screws: 30 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A

Universali jungtis
Trys plokštelės 4 x M8

B

Cross connector, universal,
three plates, 4xM8

Prekės esančios šio katalogo R skyriuje galimos karšto cinkavimo / All products mentioned in this section (R) are available in hot-dip galvanized version
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Lietvamzdžio

R.8293
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Jungtys

Lietvamzdžio jungtys naudojamos sujungti lietvamzdį su įžeminimo viela.
Pagamintos iš 2mm storio karšto cinkavimo plieninės skardos.

Gutter connectors are used to connect gutters with

lightning wire. They are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized,
steel plates.

Jungtis lietvamzdžio susukta
Tvirtinimas užlenkiant
Gutter connector, screwed
Clamping with bending

R.8005
A / B / C = 25 / 75 / 45 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8229
B = 100 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A

R.8231
B = 100 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Jungtis lietvamzdžio
Tvirtinimas - 2 varžtai M6
Gutter connector,
clamping with 2 screws M6

C

B = 100 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

B

B
B

R.8233

Lietvamzdžio laikiklis
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Lietvamzdžio laikiklis
Tvirtinimas užlenkiant

Holder for drainpipe,
clamping with screw

Holder for drainpipe,
clamping with bending

B
Lietvamzdžio laikiklis
Holder for drainpipe

Įtempėjai trosui
Įtempėjai trosui skirti pagrindinai įžeminimo vielai įtempti.
Priklausomai nuo varianto, pagaminti trujų ilgių

Turnbuckles

are used mostly for tensioning of lightning wire.
Depending on version they are made in three different length,
and threads.

Įtempėjas trosui kilpa-kilpa
Turnbuckle eyebolt-eyebolt

A

Įtempėjas trosui kablys-kilpa
Turnbuckle hook-eyebolt

A

Įtempėjas trosui kablys-kablys
Turnbuckle hook-hook

A

A = 110 mm, M8

R.8103B

A = 110 mm, M8

R.8103A

A = 110 mm, M8

R.8103

A = 125 mm, M10

R.8104B

A = 125 mm, M10

R.8104A

A = 125 mm, M10

R.8104

A = 135 mm, M12

R.8105B

A = 135 mm, M12

R.8106

A = 135 mm, M12

R.8105

Prekės esančios šio katalogo R skyriuje galimos karšto cinkavimo / All products mentioned in this section (R) are available in hot-dip galvanized version

R

Įžeminimo įranga

108

Lightning installation

Jungtys

Kontrolinės

Kontrolinės jungtys naudojamos greitam ir veiksmingam įžeminimo
instaliacijos rezistencijos matavimui, siekiant patikrinti visos sistemos
veikimo taisyklingumą. 2mm storio karšto cinkavimo jungties sujungimui
naudojami varžtai M6 ir M8.

Control connectors are used to quick and efficient measure

resistivity of groundings, in purpose to check proper functioning of the
system. Connectors are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized , steel
plates. For connections are used M8 and M6 screws.
R.8006
A / B = 100 / 65 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8060
A / B / C = 55 / 60 / 50 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8061
A / B / C = 55 / 60 / 50 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A

A
A

B

C
B

C

B

Kontrolinė jungtis,
Tvirtinimas - 4 varžtai M8

Kontrolinė jungtis,
Tvirtinimas - 4 varžtai M8

Kontrolinė jungtis,
Tvirtinimas - 4 varžtai M6, 2 varžtai M8

Control connector,
clamping with 4 screws M8

Control connector,
clamping with 4 screws M8

Control connector,
clamping with 4 screws M6

Laikikliai

Čerpiniai

Stogo čerpių laikikliai skirti tvirtinti įžeminimo vielą ant čerpinių stogų.
Laikikliai pagaminti iš 2mm karšto cinkavimo plieninės skardos. Prie lopų
tvirtinami prikalant arba kabliu.

Tile holders are used for mounting lightning wire on roofs covered
with tiles. They are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized steel plates.
Holders are nailed to patch, or attach with catch.

R.8018
A / B = 160 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm
Tvirtinimas užlenkiant

R.8024
A / B = 160 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm
Tvirtinimas varžtu / Clamping with screw

A / B = 160 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm
Tvirtinimas užlenkiant

A

R.8027
A / B = 160 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm
Tvirtinimas varžtu / Clamping with screw

B

B

B
A

R.8021

A

B
A

Stogo čerpės laikiklis

Stogo čerpės laikiklis
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Stogo čerpės laikiklis, susuktas

Stogo čerpės laikiklis, sususktas
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Tile holder,
clamping with bending

Tile holder
clamping with screw

Tile holder, twisted,
clamping with bending

Tile holder, twisted,
clamping with screws

Prekės esančios šio katalogo R skyriuje galimos karšto cinkavimo / All products mentioned in this section (R) are available in hot-dip galvanized version
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R.8019
A / B = 280 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8025
A / B = 280 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8022
A / B = 280 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A / B = 280 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B

A

A

R.8028

B
A

A

Stogo čerpės laikiklis
Tvirtinimas užlenkiant

Stogo čerpės laikiklis
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Stogo čerpės laikiklis, susuktas
Tvirtinimas užlenkiant

Stogo čerpės laikiklis, susuktas
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Tile holder,
clamping with bending

Tile holder
clamping with 2 screws M6

Tile holder, twisted,
clamping with bending

Tile holder, twisted,
clamping with 2 screws M6

R.8020
A / B = 400 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8026
A / B = 400 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8023
A / B = 400 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A / B = 400 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B

A

A

R.8029

B
A

A

Stogo čerpės laikiklis
Tvirtinimas užlenkiant

Stogo čerpės laikiklis
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Stogo čerpės laikiklis, susuktas
Tvirtinimas užlenkiant

Stogo čerpės laikiklis, susuktas
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Tile holder,
clamping with bending

Tile holder,
clamping with 2 screws M6

Tile holder, twisted,
clamping with bending

Tile holder, twisted,
clamping with 2 screws M6

R.8083
A / B = 280 / 135 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8084
A / B = 420 / 135 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 280 / 135 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B
A

R.8087
A / B = 420 / 135 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B
A

A

R.8088

B
A

Stogo čerpės laikiklis, reguliuojamas
Tvirtinimas užlenkiant

Stogo čerpės laikiklis, reguliuojamas
Tvirtinimas užlenkiant

Stogo čerpės laikiklis, reguliuojamas
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Stogo čerpės laikiklis, reguliuojamas
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Tile holder, adjustable,
clamping with bending

Tile holder, adjustable,
clamping with bending

Tile holder, adjustable,
clamping with 2 screws M6

Tile holder, adjustable,
clamping with 2 screws M6

R.8085
A / B = 280 / 135 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8086
A / B = 420 / 135 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B
A

R.8089
A / B = 280 / 135 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 420 / 135 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B
A

R.8090

A

B
A

Stogo čerpės laikiklis, susuktas
reguliuojamas, Tvirtinimas užlenkiant

Stogo čerpės laikiklis, susuktas
reguliuojamas, Tvirtinimas užlenkiant

Stogo čerpės laikiklis, susuktas
reguliuojamas, Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Stogo čerpės laikiklis, susuktas
reguliuojamas, Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Tile holder, adjustable, twisted,
clamping with bending

Tile holder, adjustable, twisted, clamping with
bending

Tile holder, adjustable, twisted, clamping with 2
screws M6

Tile holder, adjustable, twisted,
clamping with 2 screws M6
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R.8093

R.8297

R.8094

A / B = 280 / 100 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

A / B = 420 / 100 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

B

B

A / B = 280 / 100 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

A / B = 420 / 100 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

B

B

A

A

A

A

R.8298

Stogo čerpės laikiklis

Stogo čerpės laikiklis

Stogo čerpės laikiklis, reguliuojamas

Stogo čerpės laikiklis, reguliuojamas

Tile holder

Tile holder

Tile holder, adjustable

Tile holder, adjustable

Laikikliai

Stoginiai

R.8062
B = 130 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Stoginiai laikikliai skirti pravesti įžeminimo vielą ant lygių ir nuožulnių
stogų. Pagaminti iš plastiko ir skardos 2mm storio, karšto cinkavimo.
Įžeminimo viela tvirtinama varžtais arba užlenkiamu gnybtu, o variante
pagamintame plastikinius, įspaudžiant į griovelį

B

Roof holders are used for leading lightning wire on flat or sloping
roofs. They are made from plastic and 2 mm thick, hot-dip galvanized steel
plates. Wire is mounting in holder by screws or clamping, and in plastic
holder by pressing wire into the groove.
R.8064
B = 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Skardos laikiklis, kampinis, susuktas
Tvirtinimas - 2 varžtai M8
Holders for plate, angular, twisted, clamping with
2 screws M6

R.8126
B = 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8065
B = 110 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

R.8066
B = 110 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B

B

Laikiklis vielos pravedimui, Tvirtinimas užlenkiant
Atstumas tarp angų 80x80 mm

Laikiklis vielos pravedimui
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Stoginis laikiklis, montuojamas ant stogo viršūnės
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Stoginis laikiklis, montuojamas ant stogo viršūnės
Tvirtinimas užlenkiant

Holder on asphalt pitch, clamping with bending
Distance between mounting holes 80x80 mm

Holder on asphalt pitch,
clamping with 2 screws M6

Roof holder, top,
clamping with 2 screws M6

Roof holder, top,
clamping with bending

R.8224
B = 140 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B = 140 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

Stoginis laikiklis, Tvirtinimas - 2 varžtai M6
Roof holder,
clamping with 2 screws M6

R.8243

R.8236
Vielai / for wire: Ø8 mm

R.8072
B = 70 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

B
B
Kryžminis laikiklis su plokštele, 2 plokštelės
Tvirtinimas - 4 varžtai M6

Stoginis laikiklis, montuojamas ant stogo viršūnės

Laikiklis vielos pravedimui

Cross connector, with plate, 4 x M6

Roof holder, top

Holder on asphalt pitch
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R.8067
B = 60 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

R.8071
B = 200 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8070
B = 200 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A = 150 mm, B = 80 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

B

B

R.8073

B

B

A
Plastikinis laikiklis su betonu
Concrete holder in plastic

Plastikinis laikiklis su betonu
su vielos laikikliu. Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Plastikinis laikiklis su betonu
su vielos laikikliu, Tvirtinimas užlenkiant

Plastikinis laikiklis su betonu

Concrete holder in plastic, with level raiser,
clamping with 2 screws M6

Concrete holder in plastic, with level raiser,
clamping with bending

Concrete holder in plastic

R.8011

R.8069
B = 180 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B = 120 mm, Tvirtinimas užlenkiant
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8012
B = 180 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B

B

Betoninis laikiklis be apsaugos
Betoninė dalis: 110x110x30 mm

Laikiklis tiesus, Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Laikiklis tiesus
Tvirtinimas užlenkiant

Concrete holder: 110x110x30 mm
clamping with bending

Straight handle,
clamping with 2 screws M6

Straight handle,
clamping with bending

Universalūs

Laikikliai

Universalūs laikikliai naudojami įvairaus dydžio įžeminimo vielos ir juostos
pravedimui. Pagaminti iš 2mm storio plieninės skardos
karšto cinkavimo. Šie elementai montuojami prie sienos
įkalami arba įsukami kaiščio pagalba.

Universal holders

are used for leading lightning wire and
band iron on different sizes. They are made from 2 mm thick, hot-dip
galvanized steel plates. Those elements are mounting on walls by
hammering, or screwing using expansion bolts.
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

Laikiklis su kaiščiu M12
Tvirtinimas - 2 varžtai M6
Holder with expansion bolt M12
Clamping with 2 screws M6

B = 100 mm

R.8109

B = 120 mm

R.8110

B = 160 mm

R.8045

B = 180 mm

R.8046

B = 210 mm

R.8047

B = 250 mm

R.8114

R.8015
A / B / C = 55 / 35 / 25 mm

R.8016
A / B / C = 65 / 35 / 35 mm

C

A

C

B

A

Laikiklis įžeminimo juostos jungimui
C-25 mm, Tvirtinimas - 2 varžtai M8

Laikiklis įžeminimo juostos jungimui
C-30-35 mm. Tvirtinimas - 2 varžtai M8

Holders for connecting band-iron
Clamping with 2 screws M8

Holders for connecting band-iron
Clamping with 2 screws M8
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R.8017
A / B / C = 80 / 55 / 40 mm

R.8119
A / B / C = 55 / 35 / 25 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8120
A / B / C = 65 / 35 / 35 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8121
A / B / C = 80 / 55 / 40 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

C
C

C

C

B

A

A

A

B

B

A

B

Laikiklis įžeminimo juostos jungimui
C-40 mm

Įžeminimo juostos ir vielos laikiklis

Įžeminimo juostos ir vielos laikiklis

Įžeminimo juostos ir vielos laikiklis

Holders for connecting band-iron

Holder for band-iron and wire

Holder for band-iron and wire

Holder for band-iron and wire

Tvirtinimas varžtu, Clamping with screws
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Tvirtinimas užlenkiant, Clamping with bending
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A = 40 mm

A = 30 mm
A

B

B = 160 mm

R.8154

R.8152

B = 210 mm

R.8155

R.8153

B

Laikiklis įkalamas, universalus
3 plokštelės 4 x M8

Laikiklis su kaiščiu M12

Hammered holder, universal,
3 plates, 4 x M8

Holder with expansion bolt M12, clamping with
bending

Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A
B

A = 40 mm

A = 30 mm
B = 120 mm

R.8129

R.8037

B = 160 mm

R.8130

R.8038

B = 210 mm

R.8131

R.8039

B = 250 mm

R.8132

R.8040

A

B

Hammered holder, for wire
Clamping with 2 screws M6

Hammered holder, universal,
2 plates, clamping with 4 screws M8

B = 160 mm
B = 210 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8237
A / B = 54 / 24 mm

B

Laikiklis įkalamas vielai
Tvirtinimas užlenkiant
Hammered holder, for wire
Clamping with bending

B

R.8116

B = 250 mm

R.8117

A = 40 mm

B = 160 mm

R.8150

R.8107

B = 210 mm

R.8151

R.8108

R.8278

R.8279

R.8299

wejście na drut 6 i 8

B = 100 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

A / B = 40 / 160 mm

A

B = 210 mm

A = 30 mm

Laikiklis įkalamas, universalus
2 plokštelės, Tvirtinimas - 4 varžtai M8

R.8128

R.8115

Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Laikiklis įkalamas vielai
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

R.8127

B = 160 mm

B = 50 mm

A
B

Uchwyt dachówkowy skręcony Laikiklis įžeminimo juostos su kaiščiu

B

Laikiklis įžeminimo juostos

rozporowym, Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Laikiklis su kaiščiu

Clamp for band-iron

Holder for band-iron with expansion bolt M8,
clamping with 2 screws M6

Holder with expansion bolt M8

R.8115, 8116, 8117
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Įspraudžiami

R.8146
A / B = 210 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Laikikliai

Įspraudžiami laikikliai naudojami pravesti įžeminimo vielą čerpinių stogų
viršuje. Pagaminti iš 2mm storio skardos karšto cinkavimo. Įžeminimo viela
tvirtinama prie įspraudžiamo laikiklio užlenkiant gnybtus arba varžtais.

B

Ridge tile holders are used for leading lightning wire along

A

tops of roofs covered with tiles. They are made from 2 mm thick, hot dip
galvanized steel plates. The lightning wire are mounting to holder with
bending, or with screws.

Įspraudžiamas laikiklis, reguliuojamas
universalus. Tvirtinimas - 2 varžtai M6
Ridge tile holder, adjustable,
universal, clamping with 2 screws M6

R.8013
A / B = 210 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8074
A / B = 230 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A

R.8075
A / B = 250 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 210 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B

B

A

A

A

R.8076

Įspraudžiamas laikiklis
Tvirtinimas užlenkiant

Įspraudžiamas laikiklis
Tvirtinimas užlenkiant

Įspraudžiamas laikiklis
Tvirtinimas užlenkiant

Įspraudžiamas laikiklis
Tvirtinimas - 2 varžtai M8

Ridge tile holder,
clamping with bending

Ridge tile holder,
clamping with bending

Ridge tile holder,
clamping with bending

Ridge tile holder,
clamping with 2 screws M8

R.8077
A / B = 230 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8078
A / B = 250 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A

R.8079
A / B = 210 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 210 / 220 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

B

B

Įspraudžiamas laikiklis
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Įspraudžiamas laikiklis.
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Įspraudžiamas laikiklis, reguliuojamas
Tvirtinimas užlenkiant

Ridge tile holder,
clamping with 2 screws M6

Ridge tile holder,
clamping with 2 screws M6

Ridge tile holder, adjustable,
clamping with bending

A / B = 210 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8082
A / B = 210 / 240 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

A
Įspraudžiamas laikiklis, reguliuojamas
Ridge tile holder, adjustable

R.8241

R.8242

Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Vielai / for wire: Ø8 mm

Įspraudžiamas laikiklis, reguliuojamas maks

B

B

A

B

A

A

R.8081

R.8080

A

Įspraudžiamas laikiklis "Roben"
Tvirtinimas užlenkiant

Įspraudžiamas laikiklis "Roben"
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Įspraudžiamas laikiklis, reguliuojamas maks
Tvirtinimas užlenkiant

Ridge tile holder “Roben”,
clamping with bending

Ridge tile holder “Roben”,
clamping with 2 screws M6

Ridge tile holder, adjustable max, clamping with
bending
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Laikikliai

Įtempimo

Įtempimo laikikliai skirti įžeminimo vielos įtempimui.
Pagamintos iš 2mm storio skardos.

Tensioner holders are used for making tensions
of lightning wires. They are made from 2 mm thick plates,
and cold forged steel.

R.8030
A / B = 170 / 220 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8095
A / B = 170 / 220 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8096

R8091

M10

M12

R.8208
A / B = 27 / 300 mm

A

C = 225 mm

C

B

B

A

A
Įtempimo vielos laikiklis M12
Tvirtinimas - 4 varžtai M8

Įtempimo vielos laikiklis M12 su kamšteliu
Tvirtinimas - 4 varžtai M8

Įtempimo vielos laikiklis, lankinis
Tvirtinimas - 4 varžtai M8

Tensioner holder – M12
Clamping with 4 screws M8

Tensioner holder with M12 nut
Clamping with 4 screws M8

Tensioner holder with bows
Clamping with 4 screws M8

A

A = 300 mm

R.8099

A = 350 mm

R.8100

A = 400 mm

R.8101

A = 500 mm

R.8102

Įtempimo vamzdis
Tensioner pipe

A

A = 400 mm

Laikiklis įtempimams, įkalamas, kaltas, lygus

Laikiklis įtempimams, įkalamas, kaltas, lygus.
Dvigubas.

Tensioner holder, hammered, forged, smooth

Tensioner holder, hammered, forged, smooth,
doubled

R.8261

R.8281
A / B = 42 / 19 mm

A / B = 100 / 400 mm
Pagrindas200x250mm

R.8262
B = 100 mm

A

B

Vielai /
for wire:
Ø8, Ø10 mm

R.8263
B = 300 mm
Pagrindas 200x250mm

A

B

B

B

Ø

A

R.8098

C

B

Suveržėjas

Įtempimo vielos laikiklis, šoninis

Įtempimo vielos laikiklis, horizontalus

Įtempimo vielos laikiklis, tiesus

Line terminal

Tensioner holder, sideway
Base: 200x250mm

Tensioner holder, horizontal

Tensioner holder, straight
Base: 200x250mm
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R.8265

R.8210
B = 200 mm

A / B = 300 / 150 mm

B

R.8264
B = 300 mm

R.8266
B = 500 mm

B

B

B

A

Kablinis varžtas Ø16 mm

Įtempimo vielos laikiklis su kabliu Ø10 mm

Įtempimo vielos laikiklis su kabliu Ø10 mm

Įtempimo vielos laikiklis su kabliu Ø10 mm

Screw with hook Ø16 mm

Tensioner holder with hook Ø10

Tensioner holder with hook Ø10

Tensioner holder with hook Ø10

Kampiniai

R.8296
A / B = 120 / 70 mm
Vielai / for wire: Ø8 mm

Kampiniai laikikliai skirti pravesti įžeminimo vielą virš
saugomu paviršiumi. Pagamintos iš 2mm storio skardos,
karšto cinkavimo. Viela tvirtinama naudojant varžtus
arba užlenkimas.

B

Angular holders are used for leading lightning wire above

A

protected area. They are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized steel
plates. The lightning wire are mounting to holder with bending,
or with screws.

Kampinis laikiklis
Angular holder

R.8007
A / B = 60 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Angular holder, twisted
Clamping with 2 screws M6

R.8008
A / B = 60 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

Kampinis laikiklis, susuktas
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Laikikliai

R.8009
A / B = 60 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

Kampinis laikiklis, susuktas
Tvirtinimas užlenkiant
Angular holder, twisted
Clamping with bending

A / B = 60 / 120 mm
Vielai / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B

B

A

R.8010

A

A

A

Kampinis laikiklis
Tvirtinimas - 2 varžtai M6

Kampinis laikiklis
Tvirtinimas užlenkiant

Angular holder
Clamping with 2 screws M6

Angular holder
Clamping with bending
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Įleidžiamos revizinės dėžės
Įleidžiamos revizinės dėžės leidžia atlikti įžeminimo stiebo ir įžeminimo kabelio sujungimų patikrinimus bei atlikti kontrolinius matavimus
įžeminimo varžos. Šuliniai skirti įmontuoti ant tvirto paviršiaus.

Control & measurement ground boxes
Control & measurement ground boxes enables to inspect connections between earthing rod and grounding wire, and also performing
measurement of grounding resistance. Boxes are for seating on hardened surfaces.

R.8172

R.8171

Numeris
katalogo

Įleidžiama dėžė
kontrolinė-matavimo
Tipas

Išmatavimai
[mm]

R.8170

Maža

198/198/200

R.8171

Užsandarinta

285/285/233

R.8172

Didelė

290/290/296

Medžiaga

sutvirtintas PP
(polipropilenas)

R.8170

Maksimali slėgio jega
į dangtelį
[kN/kg]

Angos
Ø [mm]

2,1 / 210

126 - 102 - 84 64,5

2,1 / 210

50 (2x) - 29 (2x) 34 - 18

56 (2x) - 40

4 varžtai
M6

7,39 / 739

140 - 126 - 102 84 - 64,5

135 - 120 - 96 76 - 59

įspaudimas

Išėjimai
Ø [mm]

Tvirtinimas
dangčiai

120 - 96 - 74,5 įspaudimas
59

Prekės atitinka normas: PN-EN 124:2000 i PN-EN 62305-1/3
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Įžeminimo juosta ir viela
Įžeminimo juosta ir karšto cinkavimo įžeminimo viela
Prekę įsigyti galima 25 kg pakuotėje

Band-iron and wire, hot-dip galvanized
R.8143-25 - cinkuota įžeminimo viela (pak. ~ 25kg) fi-8 karšto cinkavimo (1kg ~2,579m)
R.8139-25 - cinkuota įžeminimo juosta 25x4mm (pak. ~25kg), karšto cinkavimo (1kg ~1,274m)
R.8140-25 - cinkuota įžeminimo juosta 30x3mm (pak. ~25kg), karšto cinkavimo (1kg ~1,414m)
R.8141-25 - cinkuota įžeminimo juosta 30x4mm (pak. ~25kg), karšto cinkavimo (1kg ~1,061m)
R.8191-25 - cinkuota įžeminimo juosta 40x4mm (pak. ~25kg), karšto cinkavimo (1kg ~0,793m)

R.8143-25
Ø8 mm

Cinkuota įžeminimo viela

Cinkuota įžeminimo juosta

Lightning wire, galvanized

Band-iron, galvanized

25 x 4 mm

R.8139-25

30 x 3 mm

R.8140-25

30 x 4 mm

R.8141-25

40 x 4 mm

R.8191-25

Įžeminimo dirželiai
Įžeminimo dirželiai - naudojami padaryti išlyginamuosius sujungimus,
kurie užtikrina taisyklingą apsaugos nuo elektros smūgių veikimą

Grounding bands Main function is making equipotential
bonding which guarantees proper work of lightning protection.

R.8183
A = 600 mm

R.8182
A = 425 mm

A

R.8181
A = 205 mm

A

R.8180
A = 135 mm

A

A

Įžeminimo dirželis 1/8-6"

Įžeminimo dirželis 1/8-4"

Įžeminimo dirželis 1/8-1,5"

Įžeminimo dirželis 1/8-3/8"

Grounding band 1/8-6”

Grounding band 1/8-4”

Grounding band 1/8-3/2”

Grounding band 1/8-3/8”
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Įžeminimo strypai / Free standing lightning mast
Įžeminimo strypai
Free standing lighting mast

R.8302
Įžeminimo stiebas ant trikojo laikiklio
Stiebo aukštis: 4 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo:Ø33,7/ Ø16/ Ø10
Pagrindo svoris: 3x40 [kg]
Betoninis pagrindas:500x500x70 [mm]

R.8303
R.8310

Įžeminimo stiebas
Stiebo aukštis: 1 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø10
Pagrindo svoris: 15 [kg]
Betoninis pagrindas:350x350x50 [mm]

R.8311

Įžeminimo stiebas
Stiebo aukštis: 1,5 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø16/Ø10
Pagrindo svoris: 15 [kg]
Betoninis pagrindas:350x350x50 [mm]

R.8312

Įžeminimo stiebas
Stiebo aukštis: 2 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø16/Ø10
Pagrindo svoris: 15 [kg]
Betoninis pagrindas:350x350x50 [mm]

Įžeminimo stiebas ant trikojo laikiklio
Stiebo aukštis: 5 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø33,7/ Ø16/ Ø10
Pagrindo svoris: 3x40 [kg]
Betoninis pagrindas:500x500x70 [mm]

R.8304
Įžeminimo stiebas ant trikojo laikiklio
Stiebo aukštis: 6 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø33,7/Ø18/ Ø16/ Ø10
Pagrindo svoris: 3x40 [kg]
Betoninis pagrindas:500x500x70 [mm]

Įžeminimo strypai ant trikojo
Free standing lightning mast on a tripod
Betoninio pagrindo žaibolaidžiai naudojami ten, kur
būtina sudaryti apsaugos zonas ant pastatų stogų
ir aišktėse. Priklausomai nuo saugomo objekto tipo,
naudojami stiebai su viena arba trimis
betonėmis atramomis. Jos pagamintos iš plieninių,
karšto cinkavimo strypų
Lightning mast on concrete base are used in places,
where creating safe zone are necessary, on roofs and
squares. Depending on protecting object are used
mast on single base, or on tripod. They are made
from hot dip galvanized bars and pipes

Ø

R.8305
Įžeminimo stiebas ant trikojo laikiklio
Stiebo aukštis: 7 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø33,7 Ø18/ Ø16/ Ø10
Pagrindo svoris: 6x40 [kg]
Betoninis pagrindas:2x500x500x70 [mm]

R.8306
Stiebo aukštis:Height of mast
Įžeminimo stiebo skersmuo: Diameter of spire
Pagrindo svoris: Weight of base

Įžeminimo stiebas ant trikojo laikiklio
Stiebo aukštis: 8 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø42,4 Ø18/ Ø16/ Ø10
Pagrindo svoris: 6x40 [kg]
Betoninis pagrindas:2x500x500x70 [mm]

Betoninis pagrindas:Concrete base

Įžeminimo strypai
Free standing lighting mast

Žaibolaidžiai
atskiras, ant trikojo
apsauginiams narvams
Free standing lighting mast
on a tripod for protective cages

R.8307

R.8313

Įžeminimo stiebas
Stiebo aukštis: 2 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø16/Ø10
Pagrindo svoris: 40 [kg]
Betoninis pagrindas:500x500x70 [mm]

R.8314

Įžeminimo stiebas
Stiebo aukštis: 3 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo:Ø18/Ø16/Ø10
Pagrindo svoris: 40 [kg]
Betoninis pagrindas:500x500x70 [mm]

R.8315

Įžeminimo stiebas
Stiebo aukštis: 4 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo:Ø18/Ø16/Ø10
Pagrindo svoris: 40 [kg]
Betoninis pagrindas:500x500x70 [mm]

Įžeminimo stiebas ant trikojo laikiklio,
apsauginiams narvams
Stiebo aukštis: 3 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø33,7
Pagrindo svoris: 6x40 [kg]
Betoninis pagrindas:500x500x70 [mm]
Maksimalus laido ištempimo ilgis:4 m

R.8308

Įžeminimo stiebas ant trikojo laikiklio,
apsauginiams narvams
Stiebo aukštis: 4 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø33,7
Pagrindo svoris: 3x40 [kg]
Betoninis pagrindas:500x500x70 [mm]
Maksimalus laido ištempimo ilgis:5 m

Žaibolaidžių stiebai
Mūsų asortimento NAUJIENA
Žaibolaidžių stiebai
Norma: PN-EN 50164-2
Tvirtinimas: sprausteliai M12
Galimybė prijungti įžeminimo vielą Ø8 ir Ø10
Vienetų kiekis pakuotėje: 1
Medžiaga: Cinkuotas plienas

Ø

H

R.8166 Kamino įžeminimo stiebas
Aukštis H=1 m, Ø10 , B=180 mm

R.8167 Kamino įžeminimo stiebas
B Aukštis
H=1,5 m, Ø10 , B=180 mm
R.8168

Kamino įžeminimo stiebas
Aukštis H=2 m, Ø12 , B=180 mm

R.8169

H

Kamino įžeminimo stiebas
Aukštis H=2,5 m, Ø12 , B=180 mm
B

R.8309

Įžeminimo stiebas ant trikojo laikiklio,
apsauginiams narvams
Stiebo aukštis: 5 [m]
Įžeminimo stiebo skersmuo: Ø42,4
Pagrindo svoris: 3x40x2 [kg]
Betoninis pagrindas:2x500x500x70 [mm]
Maksimalus laido ištempimo ilgis: 6 metrai

Apatinė apkaba
leidžia prijungti
įžeminimo vielos
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Įžemimintuvai įkalami
Įžemintuvas - pagrindinė įžeminimo dalis, dalinai įkasta į žemę.
Pagamintas iš karšto cinkavimo plieno. Instaliacijos elementų sujungimui
žaibosaugos su įžeminimu skirta kryžminė jungtis

Earthing rods

– main part of grounding, partially embeded into
the ground. They are made from hot-dip galvanized steel bars. For
connections between elements of lightning installation and earthing rods
are used cross connector.
R.8138
B = 2000 mm

R.8137
B = 1500 mm

R.8055

R.8136
B = 1000 mm

A / B = 1500 / 1500 mm

A

B

B

B
B

Įžemimintuvas įkalamas T-formos

Įžemimintuvas įkalamas T-formos

Įžemimintuvas įkalamas T-formos

T-bar earthing rod, hammered

T-bar earthing rod, hammered

T-bar earthing rod, hammered

R.8051
A / B = 70 / 70 mm
Atstumas tarp varžtų: 50,2 mm
Distance between screws: 50,2 mm

R.8056
A = 1500 mm, M16

Earthing rod, compounded, 3m, cross connector +
base + extender

R.8164
A = 1500 mm, 2xM16

A

A

Įžemimintuvas sudedamas (žaibo ėmiklis) 3m,
sujungimas kryžminis + pagrindas + plėstuvas

R.8163
M16

A

B
Jungtis kryžminė, didelė, 3 plokštelės
4 varžtai M10, karšto cinkavimo

Įžemimintuvas - žaibolaidis 1,5m, Ø16
karšto cinkavimo

Įžemimintuvas - žaibo ėmiklio pagrindas 1,5m, Ø16
karšto cinkavimo

Įžemimintuvas - žaibo ėmiklio jungtis
cinkuotas

Cross connector, big, three plates,
4 x M10

Earthing rod (spire), 1,5 m (base)

Earthing rod (extender), 1,5 m

Connectors for spire and extender

R.8163G-P

R.8160

R.8161G

M16

M16

M16

Įžemimintuvas - strypo sriegto jungtis
šešiakampis, cinkuotas

Įžemimintuvas - antgalis

Įžemimintuvas - pobijak
cinkuotas

Accessories for earthing rod

Accessories for earthing rod

Accessories for earthing rod
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Dėžutė įžeminimo jungčiai
Dėžutė įžeminimo jungčiai, pagaminta iš ABS medžiagos, pasižymi dideliu funkcionalumu ir galimybe prisitaikyti prie vartotojo poreikių. Dėžutė skirta į ją įmontuoti įleidžiamą kontrolinę instaliacijos jungtį žaibosaugos. Pati dėžė yra
sudaryta iš dviejų esminių, sujungtų tarpusavyje dalių. Dėžės konstrukcija leidžia ją reguliuoti, taigi galima pritaikyti jos aukštį. Taip ji prisitaikys prie įvairaus storio sienų. Šis privalumas ypatingai praverčia esant apšiltintoms sienoms. Dėžę
galima montuoti apšiltintose sienose, kurių storis siekia iki 15 cm. Trečia sudėtinė dėžės dalis yra jos dangtis, pagamintas iš polistireno. Užsukamas plieniniais varžtais puikiai apsaugo jungtį nuo nepageidaujamų asmenų bei atsitiktinio
kontakto su ja. Dangčio medžiaga yra atspari UV spinduliams, taigi ją drąsiai galima montuoti ant saulės apšviestų sienų. Modulinė dėžės konstrukcija leidžia ją montuoti greitai ir paprastai, net nestandartinėje padėtyje. Sumontuota dėžė
užtikrina efektyvią jungties apsaugą žaibosaugos sistemos kontrolinio nuo oro sąlygų poveikio.

Box for grounding connector

made from material ABS are characterized by high functionality and possibilities of adaptation for users needs. Box is designated for flush mounting of control
connector for grounding installations. Box themselves are build from two main elements, joined together. Construction of the box allows the sliding, giving in results smooth adjustment of height, so adapting to different thickness of wall is
possible. This advantage is especially useful in case of wall with thermal insulations. Mounting box is possible even in walls with 15 cm thick insulations. Third component is cover made from polystyrene. Closed with steel screws cover efficiently
protect connector from unauthorized access, and accidental contacts with connector. Material of cover are protected against UV radiations, so that is possible to safely install it on sunny walls. Modular design of box allows quick and fast
assembly, even in unusually position. Mounted box ensures very efficient protection of control connector from weather condition.

R.8145
A / B / C = 218 / 168 / 80 mm

Gylio reguliavimas
- oraz zabezpieczenie przed
abiejų dalių slankiojimu
įžeminimo dėžės

Dėžutė įžeminimo jungčiai
Box for grounding connector

Įžeminimo jungčiai skirtos dėžės privalumai

Advantages of box for grounding connector

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

Dangtis atsparus UV spinduliams
Veiksminga jungties apsauga nuo poveikio
oro veiksnių poveikio
Paprastas kontrolinės jungties pajungimas
Idealus sprendimas instaliuojant sienose net iki 15 cm
dėl gylio reguliavimo galimybės
Paprasta konstrukcija užtikrina patogų montavimą

Cover resistant to UV radiation
Efficient protection of control connector
from weather condition
Simple installation of control connector
Excellent solutions for installations in walls, even 15 cm
thick insulations, thanks to smooth adjustment of depth
Simple design for ease of assembly

200,5

210

181,5

165

max 150 mm

80,3

82,1

155,5
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Ø

Ø

Pictograms

Ø

Skersmuo
Diameter

ØK

Skersmuo
Diameter

Ø
Ø

Įtampos verčių piktogramų grupė
Voltage pictograms

Skersmuo
Diameter

Gaubto vidinis skersmuo
Lampshade inner diameter

UV

Būgno skersmuo
Cable reel diameter

Atsparumas poveikiui
UV spinduliavimo

Skersmuo
Diameter

UV Resist

RESIST
ABC
[mm]

A
B
C
D

IK10

Išmatavimai
Dimensions

Apsaugos smūgiams klasė
Hit protection

Plotis
Width

Kontaktų kiekis
Quantity of contacts

Ilgis
Length

Prekės jungimo į rinkinius galimybė
Possibility of connecting lines

t

Aukštis
Height

Veikimo trukmė su įmontuotu akumuliatoriumi
Mean time wihout power supply

Atstumas tarp angų
Distance between holes

Panaudoto kabelio ilgis
Wire lenght

U [V]

Įtampa
Voltage

Vienpolių saugiklių kiekis
Fuse quantity

I [A]

Elektros srovė
Current

Lempos lizdo rūšis
Lamp holder

P[W]

Galia
Power

mm2

Kabelių kiekis ir kvadratūra
Quantity and wire cross-section

I/U

Elektros srovė / įtampa
Current / voltage

mm2

Kabelio skerspjūvis
Wire cross-section

TH35
#

Dėžė
Quantity in package

IR

650º

Degumas (karštos vielos testas)
Flammability (glow wire test)
650 C
O

850OC

850º

9V

~
~
~
~
230V 250V 400V 500V

Apsaugos klasės IP piktogramų grupė
Pictograms IP - internal protection

IP20 IP30 IP40 IP44 IP54
IP55 IP65 IP67
Kabelio rūšies ir tipo piktogramų grupė
Pictograms - wire type

H05RR-F3x1,5
H05VV-F3x1,5
GUMA
IGIELIT
H03VV-F2x1
IGIELIT
H05RR-F3x2,5
H05VV-F3x2,5
IGIELIT
GUMA
H05RR-F5x2,5
GUMA
H05RR-F5x1,5
H05VV-F5x2,5
IGIELIT

GUMA

Pagrindinės prekės spalvos piktogramų grupė
Pictograms - main colours of product

Galimybė montuoti prekę ant bėgėlio TH35
Adapted to assemble on TH35 rail

RAL RAL
7035 9016

Su mikrobangų judesio jutikliu
Infrared motion sensor inside

Su judesio jutikliu
Radar motion sensor inside

Medžiagos rūšies piktogramų grupė
Pictograms - type of material

Su sandarikliu
Cable gland inside
Guminis sandariklis
Sandariklis PG
Rubber cable gland
PG cable gland

Su terminiu jungikliu
Thermoswitch inside

PP

ABS PPPS PSABS PEPP

Vienfazio lizdo tipas ir rūšis
1 phase socket type
Su įžeminimu
Be įžeminimo
with grounding
without grounding

Trifazio lizdo tipas ir rūšis
3 phase socket type

PS

PA

Vienfazio kištuko tipas ir rūšis
1 phase plug type
Su įžeminimu
Be įžeminimo
with grounding
without grounding

Trifazio kištuko tipas ir rūšis
3 phase plug type

St

PE

Medžiagos rūšis: Plienas
Kind of material: Steel

PP
PP
PE
ABS

