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Кабельна панчоха e.cable.grip
Інструкція з експлуатації

1. Призначення
Кабельна панчоха e.cable.grip. (далі панчоха або виріб) призначена для утримання проводу СІП або оптоволоконного кабелю при виконанні монтажних робіт. Застосування панчохи забезпечує вільну прокатку з’єднання «допоміжний трос – вертлюг – монтажна панчоха
-провід» через ролик. Панчоха забезпечує надійність захвату проводу та цілісність поверхні його ізоляції. Кабельна панчоха представляє
собою плетену конструкцію з стального канату з тросовою петлею на кінці.

2. Технічні характеристики
Параметри
А,мм
L, мм
Провід СІП
Діаметр проводу, мм
Вага, кг
Робочий діапазон
температур, оС
Кліматичне виконання та
категорія розміщення по
ГОСТ 15150
Артикул

e.cable.grip.10.20
10
420
4х(25-35)
20-25
0,15

e.cable.grip.20.30
13
580
4х(50-70)
28-32
0,2

e.cable.grip.30.40
16
780
4х(95-120)
38-41
0,3

Табл. 1

-45…+80
УХЛ1
p047003

p047004

p047005

3. Комплектність

В комплект входить:
- Кабельна панчоха e.cable.grip. – 1 шт.

A

4. Габаритні та установчі розміри

Рис. 1

5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу в частині механічних факторів по групам С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150.
Транспортування допускається любим видом критого транспорту в упаковці виробника при температурі -50…+80 °С.
Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщення з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища -50...+80 °С і з відносною вологістю 75 % .
Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

6. Гарантійні зобов’язання
Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування
та зберігання.
Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби, які:
- мають механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання,
монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- мають сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.
В період гарантійного терміна та з питань технічної підтримки звертатись: www.enext.com.
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