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Passion for the best solution
Passion for the best solution
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Kuva 1 – PFLITSCH-tehdasalue
Fig. 1 – PFLITSCH premises
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Jo lähes 100 vuoden ajan PFLITSCH-perheyritys on toiminut innovatiivisena tekniikan ja
palveluiden asiantuntijana. Uudella tunnuslauseellaan „Passion for the best solution“ tämä
eteenpäin suuntautuva keskisuuri yritys vakuuttaa asiakkaansa kautta maailman.
Hückeswagenissa sijaitsevan perheyrityksen
menestyksen avaimet ovat intohimoinen pyrkimys yksilöllisiin ratkaisuihin, runsaat innovaatiot sekä suuntautuminen asiakkaiden tarpeisiin.

PFLITSCH, a family-owned and managed
company, has been an innovative technology
and services expert for almost 100 years. Inspired by the catchphrase “Passion for the best
solution”, the medium-sized future-oriented
company continues to impress its global customer base. A passion for individual solutions,
strength of innovation and customer-focus are
the formula for success of the family firm from
Hückeswagen.

Yritys on syystäkin ylpeä läpivientiholkeistaan
ja kaapelikanavistaan, jotka edustavat „Made
in Germany“ laatua kaikkialla maailmassa.
PFLITSCH-tuotteet tunnetaan laadun takaavasta merkistä, sillä yrityksen kuusikulmainen
tunnus ja sen kaksitoista pykälää on ammattipiireissä erittäin tunnettu. PFLITSCH on tehnyt nimestään kansainvälisesti tunnetun tällä
teknologian alalla. Keskikokoinen yritys tarjoaa
innovatiiviset tuoteratkaisut yhdessä laajojen
palveluiden kanssa, aina CAD-suunnittelusta
asennusvalmiisiin koonnoksiin.

The company is proud of its cable glands and
trunking, which epitomise the quality associated with “Made in Germany” all over the
world. PFLITSCH products carry a promise of
quality: the hexagonal trademark with its characteristic twelve grooves is very well known in
the industry. PFLITSCH has made a name for
itself as an international leader in this field of
technology. The medium-sized company offers
innovative product solutions in combination
with a range of services that extends from CAD
planning and design right up to ready-to-install
component assemblies.

Ympäri maailmaa löytyy asiakaskohtaisia yksilöllisiä sovelluksia. PFLITSCH tuntee eri alojen
erilaiset vaatimukset, tärinänkestosta kemikaalinkestävyyteen ja helppoon puhdistettavuuteen. Yhdessä asiakkaan kanssa PFLITSCH laatii
sopivan ratkaisun. Se on intohimomme.
Kohdemarkkinoihimme lukeutuvat:
· rautatieteollisuus
· kemian teollisuus / öljy ja kaasu
· sähköteollisuus
· energiantuotanto
· elintarviketeollisuus / lääketeollisuus
· kone- ja laitteistorakennus / robotit ja automaatio
· telekommunikaatio.
Maailmanlaajuisen myyntikumppaniverkoston
ansiosta PFLITSCH on aina lähellä asiakkaitaan.
Asiakaskohtaisten ratkaisujen kehittämisessä
PFLITSCH toimii kumppanina ja asiantuntijana.
Näin ideat ja vaatimukset saadaan muokattua
loogisesti ja johdonmukaisesti markkinointikelpoisiksi ratkaisuiksi.
Määrätietoisesti noudatettu laadunvalvonta
takaa PFLITSCH:in tuotteiden korkean laadun.
Sertifioinnin suorittavat sekä kansalliset että
kansainväliset tutkimuslaitokset. Omassa tutkimuslaboratoriossa on käytössä kattava valikoima varusteita. Niihin sisältyvät mm. ilmastointikaapit, veto-, isku- ja puristuskoelaitteet sekä
pölyn- ja vedentiiviyden tarkastuslaitteet, joilla
on mahdollista suorittaa myös asiakaskohtaisia
kokeita. Erillisessä EMC-laboratoriossa tutkitaan läpivientiholkkien sähkömagneettinen häiriöttömyys juurta jaksain.
Tämä tuotevalikoimaesite tarjoaa pienimuotoisen katsauksen PFLITSCH-läpivientiholkkien ja
-kaapelikanavien tuotekirjosta.

Its customer-specific applications can be found
all around the globe. PFLITSCH knows the specific requirements of each different industry.
From resistance to vibration and chemicals
to good cleanability: PFLITSCH works with its
customers to arrive at a suitable solution. With
passion.
Target markets include:
· railway industry
· chemical industry/oil and gas
· electrical industry
· energy
· food industry/pharmacy
· machine and equipment/robotics and automation
· telecommunications.
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PFLITSCH remains close to its customers
through a worldwide network of sales partners. PFLITSCH works as a partner and an expert when developing individualised solutions
with its customers. In this way, ideas and requirements are logically and consistently realised as market-ready solutions.
PFLITSCH guarantees a continuously high level
of quality through its rigorously applied quality
management system. Certification is by national and international accreditation and testing
institutes. The company’s in-house laboratory
has an extensive range of equipment, including climate chambers, tensile, impact and compressive testing machines and dust and watertightness testing chambers, which is also the
option for customer-specefic tests. EMC cable
glands are thoroughly put though their paces
in a separate EMC laboratory.
The accompanying summary of our product
range gives a concise overview of PFLITSCH cable glands and trunking.
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Kuva 1 – PFLITSCH-yrityksen tehdasalue
Fig. 1 – Factory premises of PFLITSCH
Kuva 2 – PFLITSCH-esittelyauto
Fig. 2 – The PFLITSCH show truck
Kuva 3 – PFLITSCH-messukoju SPS 2015 -messuilla Nürnbergissä
Fig. 3 – PFLITSCH trade fair stand at the SPS 2015 in Nuremberg
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blueglobe® – Paljon standardia parempi suurimpiinkin
vaatimuksiin
blueglobe® – Far better than
the standard for the most
exacting requirements

2
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Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Pienellä osien määrällä saadaan aikaan suuri
määrä erilaisia sovelluksia

∙ Low number of parts for a wide range of applications

∙ Pallomainen tiiviste takaa erittäin suuren vetolujuuden, jopa standardin EN 62444 luokkaan
B.

∙
Spherical sealing insert ensures very high
strain relief up to class B, EN 62444.

∙ Irrotettava tiiviste suuriin tiivistysalueisiin

∙ Type of protection IP 68 up to 15 bar and
IP 69K

∙ Suojausluokka IP 68 aina 15 bar saakka ja
IP 69K
∙ Kierrerunko messingistä, ruostumattomasta
teräksestä ja muovista
∙ Tiivisteen materiaali TPE ja korkeisiin lämpötiloihin silikoni
∙ Kierteet M8 - M85, kaapelin läpimitta
2 - 76 mm

Kuva 3 – blueglobe HT® korkeita lämpötila-alueita varten
Fig. 3 – blueglobe HT® for high temperature ranges
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∙ Sealing inserts of TPE and high-temperature
silicone
∙ M8 to M85, cable diameters from 2 mm to
76 mm
∙
Clear markings on the pressure screw and
sealing insert

∙ Hygieniasovellukset
DGUV mukaan

∙ Variant available for hygienic applications certified by EHEDG and DGUV

sertifioitu

EHEDG

ja

∙ Paineenkestävät läpivientiholkit IP 68 30 bar
(1 tunnin ajan)

Kuva 2 – PFLITSCH-läpivientiholkki Hygienic Design
Fig. 2 – PFLITSCH cable gland complying with hygienic design

∙ Cable gland bodies of brass, stainless steel
and plastic

∙ Selkeät merkinnät paineruuvissa ja tiivisteessä

∙ Ex- ja EMC-ratkaisut (ks. sivut 6+7)

Kuva 1 – blueglobe®-läpivientiholkki
Fig. 1 – blueglobe® cable gland

∙ Removable inlet for high sealing ranges

∙ Explosion protection and EMC solutions (see
pages 6+7)
∙ High pressure variant fulfils type of protection
IP 68 up to 30 bar (up to one hour).

UNI Dicht® – Yksilöllisiä ratkaisuja sarjavalmisteista
UNI Dicht® – Individuality
thanks to the modular system
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Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Järjestelmäsarjan yli 6 000 osaa mahdollistavat yksilölliset ratkaisut (M4 - M120 / Pg 7 - Pg
48)

∙ Modular system with more than 6,000 components facilitates allows individual solutions
(M4 to M120/Pg 7 to Pg 48).

∙ Tiivisteet yhdelle tai useammalle kaapelille, latta- tai erikoiskaapeleille sekä esiasennetuille kaapeleille

∙ Sealing inserts for single or multiple cables,
flat and special cables and for preassembled
cables

∙ Kaapelin läpivientirunko messingistä, ruostumattomasta teräksestä, PA- tai PVDF-muovista

∙ Cable gland bodies of brass, stainless steel, PA
and PVDF plastic

∙ Tiivisteiden materiaali TPE, TPE-V ja silikoni: hyvä kestävyys ja suuret käyttölämpötila-alueet
∙ Tiivisteen puristus takaa suojausluokat IP 68
(10 bar asti)/IP 69K.
∙ Metriset ja Pg-liitäntäkierteet sekä NPT- ja tuumaliitäntäkierteet

∙ Sealing inserts of TPE, TPE-V and silicone that
are highly resistant and have a wide range of
operating temperatures
∙ „ Soft pinching“ ensures compliance with
types of protection IP 68 (up to 10 bar)/IP 69K.
∙ Metric and Pg connection threads together
with NPT and inch connection threads

∙ Kulmamallit 90° kaapelinvetoa varten

∙ Elbow cable glands for routeing cables
through 90°

∙ Yhdistettävissä letkuihin (ks. sivu 8)

∙ Can be combined with hoses (see page 8)

∙ Ex- ja EMC-vaihtoehdot (ks. sivut 6+7)

∙ Explosion protection and EMC solutions
(see pages 6+7)

∙ Standardin EN 45545 mukainen palosuojaus
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∙ Fire protection complying with EN 45545

Kuva 1 – UNI Dicht®-läpivientiholkki halkaistulla moninkertaisella
tiivisteellä
Fig. 1 – Cable gland UNI Dicht® with slit multiple sealing insert
Kuva 2 – UNI läpivientiholkki suojaletkulla
Fig. 2 –	UNI corrugated conduit cable gland
Kuva 3 – UNI Dicht®-läpivientiholkki PVDF-materiaalista
Fig. 3 –	UNI Dicht® cable gland made of PVDF
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Ex-läpivientiholkit – maksimaalista turvallisuutta räjähdysalttiilla alueilla
EX cable glands – Maximum
safety in potentially explosive
areas

2

Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Hyväksytty laiteluokkaan II kaasut, pölyt
ja syttymissuojalajeihin „e“ (suurempi turvallisuus) ja „d“ (räjähdys/syttymisherkkyys)

∙ Certified for equipment class II gases, dusts
and for ignition protection categories “e”
(increased safety) and “d” (explosion/flameproof)

∙ Käytettävissä räjähdysvaarallisilla alueilla 1, 2,
21 ja 22
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∙ UNI Dicht®- ja blueglobe® -tuotteiden ominaisuudet säilyvät (sivut 4+5).
∙ M8 - M85 / Pg 7 - Pg 48
∙ Hyväksytty standardien EN 60079-0, EN
60079-7 ja EN 60079-31 mukaan
∙ Suojausluokka IP 68 (15 bar asti)

Kuva 1 – UNI Ex Dicht – läpivientiholkki monireikätiivisteellä
Fig. 1 –	UNI Ex Dicht – cable gland with multiple cable sealing insert
Kuva 2 – Ex-läpivientiholkki UNI Ex Dicht 2M
Fig. 2 –	Ex cable gland UNI Ex Dicht 2M
Kuva 3 – blueglobe TRI® Ex-e II
Fig. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II
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1

∙ Can be used in potentially explosive zones 1,
2, 21 and 22
∙ The product characteristics of UNI Dicht® and
blueglobe® remain unaffected (pages 4+5).
∙ M8 to M85/Pg 7 to Pg 48
∙ Certified in accordance with EN 60079-0,
EN 60079-7 and EN 60079-31

∙ Runko messingistä tai ruostumattomasta teräksestä

∙ Type of protection IP 68 (up to 15 bar)

∙ IECEx- ja EAC-hyväksyntä

∙ IECEx and EAC certified

∙ Cable gland bodies of brass and stainless steel

∙ EMC-vaihtoehdot

∙ EMC variants

∙ Monikaapeli-läpivientiholkit

∙ Multiple cable glands

EMC-läpivientiholkit erinomaisella suojavaimennuksella
EMC cable glands for exceptional screening attenuation

1

2
Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Eri EMC-läpivientiholkkeja eri käyttötarkoituksiin

∙ Various EMC cable glands for different applications

∙ M12 - M85 / Pg 9 - Pg 48

∙ M12 to M85/Pg 9 to Pg 48

∙ Varma 360°-kontakti

∙ Secure 360° contact

∙ Vaimennusteho tarkastettu standardin IEC
62153-4-40 mukaan

∙ High screening attenuation level certified to
IEC 62153-4-40

∙ Suuri virrankantokyky

∙ High current-carrying capacity

∙ Tiivistysperiaatteena pehmeä puristus

∙ „Soft pinching“ sealing principle

∙ Toteutusmuotoja UNI Dicht®- ja blueglobe®valikoimasta

∙ Variants from the UNI Dicht® and blueglobe®
range

∙ Runko messingistä ja ruostumattomasta teräksestä, myös haponkestävä

∙ Explosion protection solutions

∙ Toteutusmuotoja räjähdyssuojalla
∙ KoKeT® – PFLITSCH: in kehittämä mittausmenetelmä
suojaustehon
mittaamiseksi
IEC-standardin 62153-4-10 mukaan
∙ Ratkaisuja käyttötarkoituksiin vesillä, laivasovellukset
∙ Standardiläpivientiholkkiin
EMC-adapteri
sekä jäykkiä energiakaapeleita varten halkaistu EMC-liitäntäkiinnike
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∙ Cable gland bodies of brass and stainless steel
∙ KoKeT® – a measurement method developed
by PFLITSCH to determine the shielding effect
in accordance with IEC Standard 62153-4-10
∙ Solutions for marine applications
∙ EMC adapter as extension for standard cable
glands and splittable EMC connection bracket
for rigid cables

Kuva 1 – blueglobe TRI® messingistä
Fig. 1 – blueglobe TRI® made of brass
Kuva 2 – UNI EMC Dicht – suojapunos on sisäkartion päällä
Fig. 2 – UNI EMC Dicht – braided shield on the inner cone
Kuva 3 – KoKeT® – standardin IEC 62153-4-10 mukainen mittausmenetelmä
Fig. 3 –	KoKeT® – measuring process referred to IEC 62153-4-10
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Letku-kaapeliläpivientiholkit
ja letkuläpivientiholkit mekaanista ja lämpösuojausta
varten
Hose cable glands and hose
glands for mechanical and
thermal protection
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Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Läpivientiholkit letkusovittimien kera

∙ Cable glands with hose adapters

∙ Sopii yhteen UNI Dicht®-järjestelmän kanssa

∙ Compatible with the UNI Dicht® system

∙ S opiva aaltoputkiin ja erilaisiin letkuihin

∙ Suitable for corrugated hoses and different
types of tube

∙U
 NI Dicht® -tiivistysperiaate takaa suojausluokan IP 68.
3
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∙ S ovittimet sileille letkuille, teräsvahvisteisille
letkuille, aaltoputkille ym.

∙ The UNI Dicht® sealing principle ensures cable
sealing to type of protection IP 68.

∙ L etkukaapeliläpivientiholkit EMC-suojauksella

∙ Adapter for smooth hoses, hoses with steel
braiding, corrugated hoses and much more

∙M
 etriset ja PG-liitäntäkierteet, tuuma ja NPT

∙ Hose cable glands with EMC protection

∙ S uojaletkuille letkuläpivientiholkit ilman tiivistettä (suojausluokka IP 54)

∙ Metric and Pg connection thread, inch and
NPT

∙Y
 ksilölliset sovitukset muihin letkutyyppeihin

∙ Hose glands without sealing inserts for protective hoses (type of protection IP 54)

∙H
 elppo asennus

∙ Individual adaptation to other types of hose
possible
∙ Simple to install

Kuva 1 – UNI HFL-UL Dicht kaapelissa, suojauspunos paljastettu
Fig. 1 –	UNI HF-UL Dicht on a cable with stripped shielding
Kuva 2 – UNI SWD letku-kaapeliläpivientiholkki
Fig. 2 –	UNI SVD hose cable gland
Kuva 3 – UNI Wellrohr -suojaletkuläpivientiholkki PVDF-materiaalista
Fig. 3 –	UNI corrugated conduit cable gland made of PVDF

8 · Tuoteohjelma/Programme overview

UNI Split Gland® – Täysin
halkaistava läpivientiholkki
helppoon asennukseen
UNI Split Gland® – The fully
splittable cable gland for easy
installation

2
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Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Muovinen ja metallinen täysin halkaistava läpivientiholkki

∙ Fully splittable plastic and metal cable gland

∙ Suuri valikoima halkaistuja tiivistesisäkkeitä
UNI Dicht® -valikoimasta
∙ Koko porausläpimitan hyödyntäminen esikoottujen kaapeleiden läpiviennissä
∙ Suojausluokka IP 67
∙ Suuri vetolujuus
mukaan

standardin

EN

62444

∙ Large selection of split sealing inserts from the
UNI Dicht® system
∙ Use of the complete diameter of the bore for
the penetration of assembled cables
∙ Type of protection IP 67
High strain
∙
EN 62444

relief

in

accordance

with

∙ Easy installation thanks to its few components

∙ Helppo asennus vähempien osien ansiosta

∙ Easy disassembly

∙ Helppo purkaminen

∙ Operating temperature range from -20 °C up
to +80 °C

∙ Käyttölämpötila-alue -20 °C - +80 °C
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Kuva 1 – UNI Split Gland® ja UNI Split Gland® HD koossa M25
Fig. 1 –	UNI Split Gland® and UNI Split Gland® HD in size M25
Kuva 2 – UNI Split Gland® asennettuna kaapelinippuun
Fig. 2 –	UNI Split Gland® installed on a cable bundle
Kuva 3 – Halkaistut UNI Split Gland® -kaapeliruuviliitokset polykarbonaatista
Fig. 3 – Splittable cable glands UNI Split Gland® made of polycarbonat
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UNI Flange® – Turvallinen
sisäänvienti myös esiasennetuille kaapeleille
UNI Flange® – Secure cable entry,
even for preassembled cables

2

1

1

Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Jaettava laippajärjestelmä valmiskaapeleiden
sisäänvientiä varten

∙ Splittable flange system for the insertion of
preassembled cables

∙ Kaapeliläpimitoille 2,0 mm - 20,5 mm

∙ For cable diameters of 2.0 mm up to 20.5 mm

∙ UNI Dicht® -tiivistysperiaate huolehtii turvallisesta kaapelin suojauksesta ja suuresta vetolujuudesta.

∙ UNI Dicht® sealing principle ensures secure
cable protection and a high degree of strain
relief.

∙Y
 hdistettävissä
tiivisteisiin

-järjestelmän

∙
Can be combined with the sealing inserts
from the UNI Dicht® system

∙ Ympäröivä

tiiviste varmistaa suojausluokan
IP 66

∙ Circumferential seal ensures that the type of
protection IP 66 is achieved.

∙K
 ehys ja puristusruuvit PA-muovista tai sinkkipainevalusta vaativiin teollisuusympäristöihin

∙ Frame plate and pressure screws made of PA
plastic or zinc die casting for rough environments

UNI

Dicht®

∙ S opii 24-napaisten pistokeliittimien aukkoihin

∙ Fits in cut-outs for 24 pole plug connectors
3

Kuva 1 – UNI Flange® osiin purettuna
Fig. 1 – Individual components of the UNI Flange®
Kuva 2 – UNI Flange® HD sinkkipainevalusta
Fig. 2 – UNI Flange® HD made of zinc die casting
Kuva 3 – UNI Flange® asennettuna koteloon
Fig. 3 – UNI Flange® installed on a housing
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Koonnokset 4.0 – asennusvalmiit kanavajärjestelmät
kiinteään hintaan
Assemblies 4.0 – Ready-to-install
trunking systems at fixed prices

2

1
Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Neuvonta, suunnittelu, esiasennus ja asennus
– kaikki yhdeltä toimittajalta

∙ Advice, design, preassembly and installation –
all from under one roof

∙ Asennusvalmiiden komponenttien koonnokset määräaikaan, kiinteään hintaan

∙ Component assemblies that are ready to install on-time, for a fixed price.

∙ Asiakaskohtaiset aukotukset, kiinnitysosat ja
yksilöllinen maalaus

∙ Customised cut-outs, mounting components
or customer-specific paintwork

∙ Kustannusten läpinäkyvyys ja mahdollisuus
säästää jopa 20 % kokonaiskustannuksissa

∙ Transparent costs and potential saving up to
20 % in terms of overall costs

∙ CAD-järjestelmä easyRoute avustaa yksilöllistä
reittisuunnittelua ja luo osa- ja tilausluettelot

∙ The easyRoute CAD system supports individual trunking routeing and generates part and
order lists.

∙ Piirustus voidaan integroida
CAD-järjestelmään.

asiakkaan
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∙ Drawing can be integrated into the customer‘s CAD system.

Kuva 1 – Komponenttien asennussuunnittelua easyRoute 3D -suunnittelutyökalulla
Fig. 1 – Design of component assemblies using easyRoute 3D system
Kuva 2 – Teollisuus-, PIK- ja teräslankakanavan koonnoksia
Fig. 2 – Component assemblies of Industrial-, PIK-Trunking and wire tray
Kuva 3 – Asiakaskohtainen kaapelikanavakoonnos
Fig. 3 – Customised component assemblies
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Teollisuuskanava – taloudellinen ja turvallinen kaapelinveto
Industrial-Trunking – The
economic and secure cable
routeing solution

2

3

1

1

Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Yksilöllinen reittisuunnittelu muotokappaleilla, kuten kulmilla, haaroituksilla tai risteyksillä

∙ Individual trunking routeing using accessory
fittings such as angles, outlets or crossings

∙ Läpimitat 50 mm x 50 mm - 600 mm x 150
mm

∙ Cross-sections from 50 mm x 50 mm up to
600 mm x 150 mm

∙ Kanava voidaan koko matkallaan avata erilaisilla kansiratkaisuilla. Etu: Kaapelit voidaan
asettaa kanavaan.

∙ The trunking can be opened in various
cover positions over the entire length.
Benefit: The cables can be inserted.

∙ Kolmiulotteinen reitinveto muotokappaleiden
avulla

∙ Three-dimensional routeing using accessory
fittings

∙ Kestävä, vähäpurseinen rakenne

∙ Robust and low-burr construction

∙ Saatavana erilaisia kannensulkijoita

∙ Different cover latches are available

∙ Kanavat ja kannet levyteräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista, myös maalattuina asiakkaan toiveen mukaan.

∙ Trunking and covers are made of sheet steel,
stainless steel and aluminium and can be
painted according to the customer´s specifications.

∙ Reititys voidaan suunnitella easyRoute -verkkotyökalulla
lattiaan,

∙ The trunking routeing can be designed using
the online easyRoute tool.

∙ Kattava kone- ja työkaluvalikoima katkaisua ja
aukkojen tekoa varten (ks. sivu 15)

∙ Automobile-Trunking for floor-mounted
installation with walk-on loading of up to
1,200 N

∙ Ajoneuvokanava asennettavaksi
kuormitus jopa 1 200 N

Kuva 1 – Teollisuuskanava-koonnos
Fig. 1 – Industrial-Trunking component assemblies
Kuva 2 – Liitäntä sisäänpainetuilla lukkomuttereilla ja
hammaslukitusruuveilla
Fig. 2 – Coupler with pressed-in safety lock nuts and pawl safety
screws
Kuva 3 – Ajoneuvokanava
Fig. 3 – Automobile-Trunking
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∙ Toimitus asennusvalmiina koonnoksena

∙ Comprehensive range of machines and tools
for cutting trunking to length and making
cut-outs (see page 15)
∙ Available as component assemblies

PIK-kanava – pienen kaapelimäärän reititys
PIK-Trunking – Small volume
cable routeing

2

1
Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Asennuskanava vähäiselle kaapelimäärälle

∙ Installation trunking for a small number of
cables

∙ Läpimitat 15 mm x 15 mm - 200 mm x 60 mm
∙ Kauttaaltaan avattavissa
∙ Yhdistettävissä teollisuuskanavaan
∙ Suljetaan käytännöllisellä snap on -kannella
∙ Voidaan avata koko pituudeltaan
∙ Muotokappaleet kolmiulotteista reititystä varten
∙ Reunasuojus sivulla olevissa kaapelilähdöissä
ja kanavan lopussa
∙ PIK-kanava on saatavana teräspellistä, ruostumattomasta teräksestä tai asiakkaan valitsemalla maalauksella.
∙ Koneet ja työkalut kanavan työstämistä varten (ks. sivu 15)
∙ Toimitus asennusvalmiina koonnoksena

∙
Cross-sections of 15 mm x 15 mm up to
200 mm x 60 mm
∙ Can be opened over the whole length
∙ Can be combined with the Industrial-Trunking
∙
Can be closed with the practical snap-on
cover.
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∙ Can be opened along its whole length
∙ Accessory fittings can be used to achieve a
three-dimensional trunking routeing.
∙ Edge protection for lateral cable outlets and
at the end of the trunking
∙
The PIK-Trunking is available in sheet steel
and stainless steel and can be painted according to the customer’s specifications.
∙
Machines and tools for working with the
trunking (see page 15)
∙ Available as component assemblies

Kuva 1 – PIK-kanava-koonnos
Fig. 1 – PIK-Trunking component assemblies
Kuva 2 – PIK-kanavan eri kokoja
Fig. 2 – Different sizes of the PIK-Trunking
Kuva 3 – PIK-kaapelikanava sivuaukolla ja blueglobe® -läpivientiholkilla
Fig. 3 – PIK-Trunking with lateral cut-out and blueglobe® cable gland
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Teräslankakanava - avoin
järjestelmä vaativille aloille
Wire tray – The open system for
demanding industries

2

3

1

1

Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Avoin kaapelikanavajärjestelmä galvanoidusta
teräksestä , palosinkitystä teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä

∙ Open cable trunking system made of hot-dip
galvanized steel, electroplated with nickel
and stainless steel

∙ Vähemmän rakenneosia

∙ Low part count

∙ Erittäin vakaa

∙ High stability

∙ Selkeys ja muunneltavuus

∙ Clarity and flexibility

∙ Helposti puhdistettavissa

∙ Easy to clean

∙ Reitin esiasennus ilman muotokappaleita
∙ Suljettavissa erilaisilla kansiosilla

∙ Trunking can be routed without using accessory fittings

∙ Lukuisia teräslankakanavan muotoja

∙ Can be closed using a variety of cover variants

∙ Koot: 40 mm x 20 mm - 620 mm x 110 mm

∙ Large numbers of wire tray shapes

∙ Vankka langan rakenne vähentää tarvittavien
tukipisteiden määrää

∙
Sizes: 40 mm x 20 mm up to 620 mm x
110 mm

∙ Koneet ja työkalut kanavan työstämistä varten (ks. sivu 15)

∙ Robust wire cross-sections of high strength
and with few suspension points

∙ Toimitus asennusvalmiina koonnoksena

∙
Machines and tools for working with the
trunking (see page 15)
∙ Available as component assemblies

Kuva 1 – Teräslankakanava-koonnos
Fig. 1 – Wire tray component assemblies
Kuva 2 – Teräslankakanava T-kappaleen kera
Fig. 2 – Wire tray with formed T piece
Kuva 3 – Avoin kaapelikanava harjanmuotoisella kannella
Fig. 3 –	Open cable routeing with roof-shaped cover
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Koneet ja työkalut – ammattitaitoista, nopeampaa työskentelyä
Machines and tools –
Working professionally and
expeditiously

2

1
Tuotteen kuvaus

Product description

∙ Koneet ja työkalut kaapelikanavien työstämiseen, mahdollista myös jo asennettujen kanavien käsittelyyn

∙ Machines and tools for working on the cable
trunking, even on installed trunking

∙ Leikkaus- ja läpäisytyökalut teollisuus- ja
PIK-kanavaa varten
∙ Hydrauliset ja käsikäyttöiset käyttölaitteet
∙ Katkaisu, sivulla olevat haarotukset tai aukotukset onnistuvat tarkalleen.

∙ Cutting and stamping tools for Industrial and
PIK-Trunking
∙ Hydraulically and manually operated drives
∙ Precise cutting to length, making lateral cutouts and holes

3

∙ Mobile tools for lateral notching

∙ Kannettavat työkalut sivulla olevia haarotuksia varten

∙ Mobile wire tray cutter for notching the side
walls

∙ Kannettava teräslankakanavaleikkuri siltojen
poistamiseen

∙ Rapid return on investment through time savings

∙ Ajansäästö takaa kustannusten pikaisen kuoletuksen

∙ Low-burr cutting and cut-outs

∙ Vähäpurseiset leikkaukset ja aukotukset

Kuva 1 – PFLITSCH-työkalut kanavan työstämiseen
Fig. 1 – PFLITSCH tools for working on trunking
Kuva 2 – PIK-kanavan haaraleikkaustyökalu
Fig. 2 – Notching punch for PIK-Trunking
Kuva 3 – Helppo katkaisu pienellä teräslankakanavaleikkurilla
Fig. 3 – Simple cutting with the Mini wire tray cutter
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