
HelaCon at a glance

HelaCon Family Plus

HelaCon Easy

HelaCon Lux
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Szczegółowych informacji na temat norm  
i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Instalacja elektryczna
Złącza

MATERIAŁ Poliwęglan (PC)

I max 24 A

U max 450 V

Przekrój przewodów 
(EN)

0,5 do 2,5 mm² żyły jedno-/wielodrutowe 
(max 7 drutowe)

Długość odizolowania 11 mm

Klasa palności UL94 V2

Temperatura pracy -30 °C do +105 °C

Dopuszczenia
CE, cULus, DEMKO, ENEC, FIMKO, GL, 
KEMA-KEUR, NEMKO, SEMKO, VDE

Złącza HelaCon są używane do szybkiego, łatwego i niezawodnego 
łączenia przewodów oraz rozdzielania obwodów w instalacjach 
domowych. Złącza można użyć we wszystkich rodzajach skrzynek, 
puszkach łączeniowych (natynkowych i podtynkowych).  
Złącza HelaCon Plus oferują najlepsze możliwe rozwiązanie, gdy 
wymagana jest maksymalna ochrona i wygoda.

Właściwości
• Szybkie, łatwe i pewne złączki bezśrubowe 
• Do profesjonalnego łączenia przewodów elektrycznych  

w instalacjach domowych
• Podwójna sprężyna do łatwiejszego montażu
• Ułatwia montaż w trudnych obszarach np. pod sufitem
• Możliwość wizualnej kontroli dzięki przezroczystej obudowie
• Kodowanie barwne umożliwia szybką identyfikację
• Oddzielne wejście testowe z przodu
• Bezpieczne zastosowanie, montaż i serwis

Złącza

Złącza HelaCon Plus oferują rożną ilośc wejść, co jest zaznaczone odpowiednim 
kolorem.

Złącza HelaCon Plus

W zależności od potrzeb można korzystać z szerokiego wachlarza złączek od 2 
do 8 wejściowych. Przezroczysta obudowa umożliwia szybką i prostą kontrolę 
zamocowanej żyły.
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Instalacja elektryczna
Złącza

Złącza
Złącza HelaCon Plus

HelaCon Plus - widok z przodu

TYP Rysunek
Ilość 
wejść Kolor

Szerokość
(W)

Wysokość
(H)

Głębokość
(D)

Ilość w 
opak. Nr art.

HECP-2 2
Przezroczysty (CL), 

Żółty (YE)
11,8 10,5 19,0 100 szt. 148-90000

HECP-3 3
Przezroczysty (CL), 

Pomarańczowy (OG)
15,9 10,5 19,0 100 szt. 148-90001

HECP-4 4 Przezroczysty (CL) 20,1 10,5 19,0 75 szt. 148-90002

HECP-5 5
Przezroczysty (CL), 

Niebieski (BU)
24,2 10,5 19,0 50 szt. 148-90003

HECP-6 6
Przezroczysty (CL), 

Fioletowy (VT)
28,4 10,5 19,0 50 szt. 148-90004

HECP-8 8
Przezroczysty (CL), 

Szary (GY)
36,7 10,5 19,0 40 szt. 148-90005

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

HelaCon Plus - widok z boku
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Instalacja elektryczna
Złącza

MATERIAŁ Poliamid (PA)

Przekrój 
przewodów (EN)

0,5 - 1,5 mm² drut 1,0 - 2,5 mm² drut

I max 17,5 A 24 A

U max 450 V

Długość 
odizolowania

11 mm

Klasa palności UL94 V2

Temperatura pracy
-30 °C do +110 °C (EN),  
-30 °C do +105 °C (cULus)

Dopuszczenia ENEC, FIMKO, VDE
CEBEC, cULus, ENEC, 
FIMKO, KEMA-KEUR, 
VDE

Niewielki rozmiar umożliwia ich zastosowanie w ograniczonej 
przestrzeni oraz we wszystkich rodzajach (natynkowych lub 
podtynkowych) skrzynek połączeniowych. 

Właściwości
• Szybkie, łatwe i pewne złączki bezśrubowe
• Do łączenia i rozdzielania przewodów w puszkach elektrycznych
• Typowy zakres napięć obudowy do 450 V
• Różne pola wejściowe gwarantujące wiele możliwych zastosowań
• Średnice od 1,0 do 2,5 mm
• Mniejsze średnice od 0,5 do 1,5 mm dostępne za pomocą HECE 1,5

Złącza

Kompaktowa wielkość HelaCon Easy idealnie sprawdza się w ciasnych 
przestrzeniach.

Złącza HelaCon Easy

TYP Rysunek

Przekrój
przewodów

(EN)
Ilość 
wejść Kolor

Szerokość
(W)

Wysokość
(H)

Głębokość
(D)

Ilość w 
opak. Nr art.

HECE-2 1,0 - 2,5 drut 2 Szary (GY) 10,5 9,5 19,5 100 szt. 148-90006

HECE-3 1,0 - 2,5 drut 3 Szary (GY) 13,5 9,5 19,7 100 szt. 148-90035

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

HelaCon Easy - widok z przoduHelaCon Easy - widok z boku
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Instalacja elektryczna
Złącza

Złącza
Złącza HelaCon Easy

TYP Rysunek

Przekrój
przewodów

(EN)
Ilość 
wejść Kolor

Szerokość
(W)

Wysokość
(H)

Głębokość
(D)

Ilość w 
opak. Nr art.

HECE-4 1,0 - 2,5 drut 4 Szary (GY) 17,2 9,5 19,7 100 szt. 148-90008

HECE-5 1,0 - 2,5 drut 5 Szary (GY) 21,1 9,5 19,7 100 szt. 148-90009

HECE-8 1,0 - 2,5 drut 8 Szary (GY) 17,8 14,5 17,8 50 szt. 148-90010

HECE-3x1.5 0,5 - 1,5 drut 3 Szary (GY) 11,4 8,8 18,5 100 szt. 148-90013

HECE-5x1.5 0,5 - 1,5 drut 5 Szary (GY) 17,2 8,8 18,5 100 szt. 148-90015

HECE-8x1.5 0,5 - 1,5 drut 8 Szary (GY) 26,0 8,8 18,5 75 szt. 148-90018

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.
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Instalacja elektryczna
Złącza

MATERIAŁ Poliamid (PA)

I max 24 A

U max 450 V

Przekrój przewodów (EN) 0,5 (0,75)–2,5 mm²

Klasa palności UL94 V2

Temperatura pracy -5 °C to +100 °C

Dopuszczenia
CEBEC, cULus, ENEC, FIMKO,  
KEMA-KEUR, VDE

Typowym zastosowaniem są instalacje oświetleniowe, gdzie 
podtynkowe przewody drutowe muszą być połączone z przewodem 
elastycznym do oświetlenia. Wersja 2/1 umożliwia tworzenie pętli 
obwodów linii zasilających dla urządzeń dodatkowych. 

Przewód na wyjściu, po stronie oświetlenia, można łatwo umieścić 
w złączu przez naciśnięcie w dowolnym momencie mechanizmu 
blokującego. Zwolnienie złącza następuje w taki sam sposób. Po stronie 
oświetleniowej może znajdować się dowolny przewód, co sprawia, 
że złączki HelaCon Lux są również przydatne do łączenia urządzeń 
wyposażonych w elastyczne przewody połączeniowe, np. urządzenia 
sterujące do rolet, wentylatorów i innych zespołów napędowych.

Właściwości
• Najlepiej nadaje się do łączenia przewodów drutowych  

z przewodami elastycznymi
• Stanowi połączenie złączki bezśrubowej ze sprężynowym 

mechanizmem blokującym
• Do przewodów linkowych na wejściu oświetleniowym
• Stosowane w typowych obudowach dla napięć do 450 V  

i prądów do 24 A
• Jedno lub dwa wejścia na przewody drutowe po stronie montażowej 
• Bardzo elastyczna budowa
• Szybki montaż, pewne połączenie, obsługa bez użycia narzędzi
• Przeznaczone szczególnie do prac podsufitowych oraz gdy dostęp  

do przewodów jest utrudniony

Złącza

Szybka instalacja i demontaż opraw oświetleniowych za pomocą HelaCon Lux

Złącza HelaCon Lux

HelaCon Lux - widok z boku

TYP Rysunek
Ilość 
wejść Kolor

Szerokość
(W)

Wysokość
(H)

Głębokość
(D)

Ilość w 
opak. Nr art.

HECL-1/1 2 Szary (GY) 8,1 15,8 20,8 100 szt. 148-90022

HECL-2/1 3 Biały (WH) 9,5 15,8 20,8 100 szt. 148-90023

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.




