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Стяжка кабельна e.ct.uv стійка до ультрафіолету
Інструкція з експлуатації

1. Призначення
Стяжка кабельна e.ct.uv. стійка до ультрафіолету (далі стяжка або виріб) призначена для кріплення кабелів, труб та іншого обладнання в
агресивному середовищі. Виріб стійкий до кислот, масла, ультрафіолетового випромінювання, сольового туману.

2. Технічні характеристики
Параметри
Ширина, мм
Довжина, мм
Діаметр пучка
проводу, мм
Діелектричний опір,
кВ/мм
Робочий діапазон
температур, °С
Кліматичне
виконання та
категорія розміщення
по ГОСТ 15150
Артикул

3. Комплектність

Табл. 1

e.ct.uv.115.6
6
115

e.ct.uv.180.6
6
180

e.ct.uv.180.9
9
180

e.ct.uv.260.9
9
260

e.ct.uv.350.9
9
350

8-20

10-40

10-40

20-60

20-90

р0640004

р0640005

30
-45…+80
УХЛ1
р0640001

р0640002

р0640003

В комплект входить:
- Стяжка кабельна e.ct.uv. стійка до ультрафіолету – 1 шт.

4. Обслуговування, утилізація

Один раз на квартал потрібно проводити огляд кріплення ПЛ, змонтованих за допомогою хомутів.
У випадку виявлення несправності хомута замініть його на новий. Несправний хомут утилізуйте.

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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