
Nr art. Typ Kolor
Ilość 

wejść
Szerokość

(W)
Wysokość

(H)
Głębokość

D (mm)
Ilość 

w opak.

148-90006 HECE-2 Szary (GY) 2 10,5 9,5 19,5 100

148-90007 HECE-3 Szary (GY) 3 13,5 9,5 19,7 75

148-90008 HECE-4 Szary (GY) 4 17,2 9,5 19,7 100

148-90009 HECE-5 Szary (GY) 5 21,1 9,5 19,7 100

148-90010 HECE-8 Szary (GY) 8 17,5 16,8 19,0 50

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Nr art. Typ Kolor
Ilość

wejść
Szerokość

(W)
Wysokość

(H)
Głębokość

D (mm)
Ilość 

w opak.

148-90000 HECP-2 Przezroczysty (CL), Żółty (YE) 2 11,75 10,45 19,00 100

148-90001 HECP-3 Przezroczysty (CL), Pomarańczowy (OG) 3 15,90 10,45 19,00 100

148-90002 HECP-4 Przezroczysty (CL) 4 20,05 10,45 19,00 75

148-90003 HECP-5 Przezroczysty (CL), Niebieski (BU) 5 24,20 10,45 19,00 50

148-90004 HECP-6 Przezroczysty (CL), Fioletowy (VT) 6 28,35 10,45 19,00 50

148-90005 HECP-8 Przezroczysty (CL), Szary (GY) 8 36,65 10,45 19,00 40

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
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Ser ia  HelaCon

Szybkoz łączk i  i n s ta la cy jne  
do  p ro fe s jona lnego  ł ą czen ia  p rzewodów

Ser ia  HelaCon

HelaCon Plus:
Łączysz gdzie chcesz.

HelaCon Plus oferuje szeroki wachlarz złączek od 2 do 8 wejścio-

wych, dostosowanych do każdej aplikacji. Są one przeznaczone

do łączenia żył jedno i wielodrutowych o średnicach 0,5 – 

2,5 mm2, przewodzących prąd do 24 A i o napięciu do 450 V.

HelaCon Plus (HECP-3), 3-wejściowy. HelaCon Easy (HECE-8), 8-wejściowy.

Po prostu wciśnij.

HelaCon Easy i HelaCon Plus są prze-
znaczone do łączenia sztywnych żył 
przewodzących prąd do 24 A, 
o napięciu do 450 V.
HelaCon Easy stosuje się do żył 
o przekrojach 1,0 – 2,5 mm2.

Z przodu złączki znajduje się 
oddzielne wejście pomiarowe 
do podłączenia woltomierza. 

Dane techniczne

Dane techniczne
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Ser ia  HelaCon

Dla przewodów jest to bezpieczne rozwiązanie.
Dla profesjonalistów jest to innowacyjna złączka,
użyteczna w każdej sytuacji.

HelaCon Plus utrzymuje żyłę

na swoim miejscu. Podwójna

sprężyna zapewnia bezpie-

czeństwo i ułatwia podłącze-

nie żyły przewodu.

HelaCon Plus, dzięki 100%

przezroczystości obudowy,

umożliwia kontrolę podłą-

czenia.

Innowacyjny terminal łączeniowy

HelaCon Plus umożliwia równo-

czesne podłączenie żył o różnych

przekrojach od 0,5 do 2,5 mm2.

Przedstawiciel regionalny:

www.HellermannTyton.pl

Z HelaCon nic cię nie zaskoczy.

HelaCon Plus i HelaCon Easy są nowoczesnymi szybkozłączka-

mi do profesjonalnego montażu przewodów zarówno w instala-

cjach domowych, jak i budynkowych. 

Nowa podwójna sprężyna dociskowa w HelaCon Plus upra-

szcza proces łączenia, szczególnie w niewygodnych do łączenia

miejscach np. nad głową.

Z HelaCon Plus zawsze masz dobry
widok:

100% przezroczysta obudowa pozwala na szybkie, 

optyczne sprawdzenie połączeń bez utraty czasu.

HelaCon Plus posiada wiele zalet.

Właściwości w skrócie:

• Dzięki podwójnej sprężynie montaż jest

szybszy i łatwiejszy, a wszystkie połączenia pewne

• 100% przezroczysta obudowa ułatwia 

optyczną kontrolę połączenia

• Oznaczenie kolorami ułatwia wybór odpowiedniej 

złączki

• Wszystkie wejścia są usytułowane z jednej strony

i w jednej linii

• Oddzielne wejście do pomiaru napięcia

• Możliwość równoczesnego połączenia przewodów

o różnych przekrojach od 0,5 do 2,5 mm2

HelaCon Plus posiada nową, innowacyjną,
podwójną sprężynę dociskową, która ułatwia
wprowadzenie przewodu, przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpiecznego połączenia.

Dzięki swojej kompaktowej budowie, 
HelaCon Easy jest szczególnie przydatny 
w obszarach o ograniczonej przestrzeni.
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