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2  ∙  Produktportfölj

Sedan 100 år tillbaka har PFLITSCH trogna kunder över hela världen. Nu vill vi 
låta även er ta del av vårt utbud – med den bästa lösningen för er tillämp-
ning, en lösning som stödjer era processer på ett säkert sätt. Vi kan lova detta, 
eftersom vi inte bara är väl förtrogna med kraven inom vitt skilda branscher 
som t.ex. järnväg, kemisk industri och livsmedels- och läkemedelsindustrin. Vi 
arbetar även engagerat med våra kunders specifika behov. Resultat blir ett in-
telligent system av lösningar för er kabeldragning, era kabelförskruvningar 
och ert kabelskydd. Och om ingen av dessa lösningar passar er, satsar vi allt på 
att hitta en individuell lösning för er.

För att vara säker på att den bästa lösningen verkligen passar perfekt, fungerar 
tillförlitligt och har så lång livslängd som möjligt, arbetar vi mycket seriöst med 
kvalitetsledning. Certifieringar och stränga kontroller garanterar oföränd-
rat hög standard hos våra produkter. Och eftersom dagens bästa lösning inte 
automatiskt är den bästa i morgon, arbetar vi ständigt med innovationer och 
produktförbättringar. Här har vi stor nytta av ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte 
med våra kunder, som vi står i nära kontakt med via ett världsomspännande 
nätverk av återförsäljare. 

Allt detta visar att vi är på rätt väg: PFLITSCH-produkter står sedan länge världen 
över för kvaliteten ”Made in Germany”.

Passion for the best solution
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blueglobe-kabelförskruvning

Produktportfölj

KABELFÖRSKRUVNING

Produktbeskrivning

∙  Ett fåtal artiklar för olika tillämpningar

∙  Kulformig tätningsinsats ger mycket hög dragavlastning upp till klass B, 
EN 62444

∙  Uttagbar innerdel ger stort dimensioneringsintervall för tätningar

∙  Kapslingsklass IP 68 upp till 15 bar och IP 69

∙  Förskruvningskropp av mässing, rostfritt stål och plast

∙  Tätningsinsatser av TPE och silikon för höga temperaturer

∙  M8 till M85, kabeldiameter från 2 mm till 76 mm

∙  Entydig märkning på tryckskruv och tätningsinsats

∙  Certifierad variant för hygiensektorn enligt EHEDG och DGUV 

∙  Ex- och EMC-lösningar

∙  High-Pressure-varianten uppfyller kapslingsklass IP 68 upp till 30 bar (i upp 
till en timme)

∙  Genomföra många tätningstillämpningar med bara en 
enda kabelförskruvningsstorlek med högsta täthet

∙  Hög dragavlastning, högsta kapslingsklass, driftsäkerhet, 
motståndskraft och lång livslängd

∙  Utföranden för användning i Ex-, EMC-, hygien- och 
högtemperaturområden

Era krav

blueglobe 

Er lösning, många tätningstillämpningar täckta med en kabelförskruvning
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UNI Dicht-kabelförskruvning med slitsad multipel tätningsinsats

Produktportfölj

KABELFÖRSKRUVNING

∙  Ett system för alla tillämpningar – enkelt att skräddarsy 
en lösning för er

∙  Hög skyddsklass, driftsäkerhet, motståndskraft och lång 
livslängd

∙  Säker tätning av flera kablar med olika diameter i ett hål

∙  Modeller för användning i Ex-, EMC- och högtemperatur-
områden

Era krav Produktbeskrivning

∙  Systemverktygslåda med mer än 6 000 komponenter möjliggör individuel-
la lösningar (M4 till M120, PG 7 till PG 48)

∙  Tätningsinsatser för en eller flera kablar, flat- och specialkablar samt för 
konfektionerad kabel

∙  Förskruvningskropp av mässing, rostfritt stål, PA- och PVDF-plast

∙  Tätningsinsatser av TPE, TPE-V och högtemperatur-silikon med god 
beständighet

∙  Mjuk pressning säkerställer skyddsklass IP 68 (upp till 10 bar) och IP 69.

∙  Metrisk anslutningsgänga och PG-anslutningsgänga samt NPT- och 
tum-anslutningsgänga

∙  Förskruvningar med 90°-vinkelinföring

∙  Kan kombineras med olika slangar

∙  Ex- och EMC-lösningar

∙  Brandskydd enligt EN 45545

UNI Dicht

Er lösning för alla tillämpningar – tack vare modulär verktygslåda
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Helt delningsbar – UNI Split Gland och UNI FLANSCH

Produktportfölj

KABELFÖRSKRUVNING

Produktbeskrivning

∙  Helt delningsbara kabelförskruvningssystem av plast och metall

∙  Ingen pressning och inga kablar eller demontering av kontakter krävs – 
kabelförskruvningssystemen kan monteras kring kablarna

∙  Kabelförskruvning UNI Split Gland i M20 till M32 och flänssystem

∙  UNI FLANSCH för standardplåtursparingar för 24-poliga insticksförbindel-
ser

∙  Enkel och snabb montering av konfektionerade kablar och ledningar

∙  Stort urval av slitsade tätningsinsatser i UNI Dicht-programmet

∙  Mycket hög kapslingsklass IP 66 och IP 67

∙  Större dragavlastningsvärden än genomsnittet enligt EN 62444

∙  Bekväm montering tack vare litet antal komponenter

Er lösning för tätning av konfektionerad kabel

∙  Säker tätning av kabel och konfektionerad kabel

∙  Snabb och enkel montering, även under pågående 
produktion

∙  Säker tätning av flera kablar med olika diameter i ett hål

Delad kabelförskruvning

Era krav
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blueglobe TRI av mässing

Produktportfölj

KABELFÖRSKRUVNING

Produktbeskrivning

∙  Bred portfölj av EMC-kabelförskruvningar för olika tillämpningar

∙  M12 till M85, PG 9 till PG 48

∙  Säker kontaktering 360°

∙  Hög dämpning, kontrollerad enligt IEC 62153-4-40

∙  God strömledningsförmåga

∙  Tätningsprincip för mjuk pressning

∙  Varianter från UNI Dicht- och blueglobe-programmet

∙  Förskruvningskropp av mässing och rostfritt stål

∙  Varianter med ex-klassning

∙  Multipla EMC-kabelförskruvningar

∙  Lösningar för marina applikationer

∙  EMC-adapter som förlängning för standardkabelförskruvningar och delad 
EMC-anslutningsplint för styva energikablar

∙  KoKeT – en av PFLITSCH utvecklad mätmetod för beräkning av avskärm-
ningseffekten enligt IEC-standard 62153-4-10

Er lösning för tillförlitlig skärmdämpning vid elektromagnetisk strålning

∙  Ett system som garanterar hög dämpning och god ström-
ledningsförmåga

∙  Många olika varianter för standard- och specialtillämp-
ningar – även med ATEX-godkännande

∙  Snabb och enkel montering av kabelförskruvningar

EMC-kabelförskruvning

Era krav
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LevelEx-kabelförskruvning med kaskadtätningssystem

Produktportfölj

KABELFÖRSKRUVNING

Produktbeskrivning

∙  Godkänd för apparatklass II, gaser, damm och i antändningsskyddsklass 
”e” (extra hög säkerhet) och ”d” (trycksäker kapsling)

∙  Kan användas i zon 1, 2, 20, 21 och 22

∙  Ex-e: UNI Dicht- och blueglobe-programmet

∙  Produktegenskaper hos UNI Dicht och blueglobe bibehålls

∙  Ex-e/Ex-d: LevelEx-serien med kaskadtätningssystem

∙  Godkänd enligt EN 60079-0 och EN 60079-31

∙  Kapslingsklass IP 68 (upp till 15 bar)

∙  Förskruvningskropp av mässing och rostfritt stål

∙  IECEx- och EAC-godkänd

∙  EMC-modeller

∙  Multipla kabelförskruvningar

Er lösning med certifierat skydd för explosionsfarliga områden

∙  Certifierad enligt aktuella ATEX-riktlinjer för maximal 
säkerhet

∙  Godkännande för apparatklass II och antändningsskydd 
av typ ”d” och ”e”

∙  Även som EMC-variant och för tätning av flera kablar 
med olika diameter i ett hål

Ex-kabelförskruvning

Era krav
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Korrugerade-rör-system PFLITSCH ProTect

KABELSKYDD

Produktportfölj

Produktbeskrivning

∙  Kabelförskruvningar med slangadaptrar är kompatibla med UNI Dicht-sys-
tem

∙  Passar till PFLITSCHs program för slangar och korrugerade rör

∙  UNI Dicht-tätningsprincipen garanterar kapslingsklass IP 68 för kabel

∙  Slang-kabelförskruvningar med EMC-skydd

∙  Korrugerade-rör-system PFLITSCH ProTect med korrugerade rör och kopp-
lingar av polyamid

∙  PFLITSCH ProTect erbjuder flexibla och säkra kabelskydd för industri-
tillämpningar med mycket höga krav

∙  Finns i tre varianter upp till skyddsklass IP 69

Er lösning för perfekt kabelskydd

∙  Optimalt skydd av kabeln mot mekanisk, termisk eller 
kemisk påverkan

∙  Enkel att kombinera med olika slangar och korrugerade 
rör för olika krav

∙  Många användningsområden tack vare UNI Dicht-modul-
system – även EMC-säker

Slang-kabelförskruvning, slangförskruvning och korrugerade-rör-system

Era krav
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Industrikanal-modul

KABELKANAL

Produktportfölj

Er lösning för högkvalitativ och säker kabeldragning med system

Produktbeskrivning

∙  Individuell utformning på olika sträckor med hjälp av formstycken som 
vinklar, utgångar eller korsningar

∙  Tvärsnitt från 50 mm x 50 mm upp till 600 mm x 150 mm

∙  Kanalen kan öppnas i olika lockpositioner längs med hela kabelföringen 
Fördel: Kabeln behöver bara läggas ner i kanalen

∙  Tredimensionell kabelföring tack vare formstycken i stort urval

∙  Robust konstruktion i stort sett utan gradbildning

∙  Finns med olika låsanordningar för locket

∙  Kanaler och lock av stålplåt, rostfritt stål och aluminium finns att få med 
kundanpassad lackering

∙  Kabelföringen kan planeras med 3D-planeringsverktyget easyRoute

∙  Automobilkanal för golvinstallationer med en belastningsförmåga på upp 
till 1 200 N

∙  Stort maskin- och verktygsprogram för kapning och urskärning

∙  Finns som monteringsfärdig modul

INDUSTRIKANAL

∙  Stabilt kabelkanalsystem med många varianter för olika 
sträckor

∙  Dra stora mängder kabel effektivt över långa sträckor

∙  Enkelt att öppna för att lägga in eller ta ut kabel

Era krav
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VARiOX-kabelkanalmodul

KABELKANAL

Produktportfölj

Produktbeskrivning

∙  Innovativt kanalsystem med översiktlig mångfald av komponenter – den 
smarta lösningen för alla standardtillämpningar

∙  Enkel och snabb montering med hjälp av VARiOX-snabbkopplingar och 
självpositionerande lock

∙  Intelligent vändfunktion hos VARiOX-snabbkoppling tillåter press- eller 
skruvmontering av kabelkanalkomponenterna

∙  VARiOX-modulsystem består av olika storlekar och formstycken – kan all-
tid utökas med komponenter från PFLITSCHs program för industrikanaler

∙  Optimerad materialtjocklek och komponentlängder på bara 2 000 mm 
ger en lätt och samtidigt stabil konstruktion

∙  Alla PFLITSCH-specifika tjänster som modulservice och planeringsverktyget 
easyRoute erbjuds även för VARiOX

∙  Enkel konfektionering med PFLITSCH-maskiner och -verktyg

∙  Mycket kostnadseffektivt: Det översiktliga systemet tillåter bästa plane-
ring, enkel hantering och snabb montering

Er lösning som effektivt klarar alla standardtillämpningar

VARiOX-kabelkanal

∙  Dra kabel snabbt och enkelt över långa sträckor

∙  Ett fåtal komponenter för effektiv montering och lager-
hållning

∙  Enkel att öppna, även utan verktyg

Era krav
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PIK-kanalmodul

KABELKANAL

Produktportfölj

Produktbeskrivning

∙  Installationskanal för små mängder kabel

∙  Tvärsnitt från 15 mm x 15 mm upp till 200 mm x 60 mm

∙  Kablar behöver bara läggas ner genomgående

∙  Kan kombineras med industrikanalen

∙  Kan förslutas med praktiskt snäpplock

∙  Formstycken för tredimensionell dragning

∙  Kantskydd för kabelutgångar på sidan och vid kanalens ändstycke

∙  PIK-kanalen är tillverkad av stålplåt, rostfritt stål och med kundanpassad 
lackering

∙  Maskiner och verktyg för bearbetning av kanalen

∙  Finns som monteringsfärdig modul

Er lösning för att dra mindre mängder kabel

PIK-kanal

∙  Dra små mängder kabel säkert – även genom begränsade 
utrymmen

∙  Enkel att öppna längs hela längden

∙  Hög formstabilitet och tillförlitligt kantskydd

Era krav
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Gallerrkanalmodul

KABELKANAL

Produktportfölj

Produktbeskrivning

∙  Öppet kabelkanalsystem av förzinkat eller varmförzinkat stål och rostfritt 
stål

∙  Översiktlig ledningsdragning

∙  Säker, mycket stabil och korrosionsbeständig konstruktion

∙  Enkel konfektionering och montering med få verktyg och kopplingar

∙  Lätt att rengöra, god ventilation

∙  Individuell dragning utan formstycken

∙  Olika lockvarianter för (förhöjt) mekaniskt skydd och skydd mot droppan-
de vätskor

∙  Många olika gallerkanal-former (U, C, G etc.)

∙  Storlekar: från 40 mm x 20 mm till 620 mm x 110 mm

∙  Kraftiga trådtvärsnitt för hög stabilitet

∙  Omfattande fästprogram

∙  Maskiner och verktyg för bearbetning

∙  Planeringen kan göras med 3D-planeringsverktyget easyRoute

∙  Finns som monteringsfärdig modul

Er lösning för öppen och översiktlig kabeldragning

Gallerkanal

∙  Öppen översiktlig ledningsdragning för enkel rengöring och 
ventilation

∙  Säker, stabil, korrosionsbeständig konstruktion som är lätt 
att montera

∙  Godkännande enligt UL och DNV GL för offshore-tillämp-
ningar

Era krav
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Planering av en modul med 3D-planeringsverktyget easyRoute

KABELKANAL

Produktportfölj

Produktbeskrivning

∙  Rådgivning, planering, konfektionering och montering – allt från en och 
samma leverantör

∙  Kabelkanal-moduler levereras på utsatt tid till fast pris

∙  Kundanpassad urskärning, fästkomponenter eller kundanpassad lackering

∙  Transparenta kostnader och sparpotential på mer än 20 % av totalkost-
naden

∙  CAD-systemet easyRoute understödjer vid den individuella kanaldragning-
en och skapar styck- och beställningslistor

∙  Skisser som skapas i easyRoute kan enkelt integreras i kundspecifika 
CAD-system

Er lösning till fast pris: monteringsfärdiga kabelkanalprodukter

Moduler 4.0

∙  Monteringsfärdiga kabelkanalmoduler till fördelaktigt, 
stabilt fast pris

∙  Leverans på utsatt tid, montering på plats på begäran

∙  Planera själv individuell dragning i det kostnadsfria 
3D-planeringsverktyget

Era krav
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PFLITSCH-verktyg för kanalbearbetning

KABELKANAL

Produktportfölj

Produktbeskrivning

∙  Maskiner och verktyg för bearbetning av kabelkanaler, även för redan 
installerade kanaler

∙  Kap- och stansverktyg för industri-, VARiOX- och PIK-kanaler

∙  Hydrauliska eller handdrivna

∙  Mycket exakt kapning, urskärning på sidan eller håltagning

∙  Snittkanter och urskärningar i stort sett utan gradbildning

∙  Mobila och stationära verktyg för utskärningar på sidan

∙  Mobil gallerkanal-sax för utskärning av stag

∙  Snabb amortering genom tidsbesparing

∙  Minskning av makulatur och efterarbete

Er lösning för enkel kabelkanalkonfektionering i egen regi

Maskiner och verktyg

∙  Att själv tillförlitligt och på plats konfektionera kanal- 
system

∙  Hög kvalitet och säkerhet vid bearbetningen

∙  Avsevärd potential för tids- och kostnadsbesparing

Era krav
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