
Bezhalogenowe korytka grzebieniowe 

S y s t e m y  o c h r o n y  p r z e w o d ó w

do zastosowań o najwyższych wymaganiach 
w zakres ie  bezpieczeństwa i  łatwego montażu



Materiał Poliwęglan (PC) +
Acrylonitrylobutadienostyren (ABS)

Kolor Szary RAL 7035 (GY)

Temp. pracy -25 °C to +90 °C

Palność materiału UL94 V0

Materiał Polistyren (PS)

Kolor Szary (GY)

Temp. pracy -20 °C do +60 °C 

Palność materiału UL94 HB

Podstawa korytek HTWD-HF posiada perforację
zgodną z DIN 43659

Nr art. Typ
Szerokość

(W)
Wysokość

(H)
Szerokość
szczeliny

Szer. żebra
(W3)

183-12525 HTWD-HF-25X25 25 25 5,0 7,5

183-12537 HTWD-HF-25X37 25 37,5 5,0 7,5

183-12550 HTWD-HF-25X50 25 50 5,0 7,5

183-22575 HTWD-HF-25X75 25 75 5,0 7,5

183-13737 HTWD-HF-37.5X37.5 37,5 37,5 5,0 7,5

183-13750 HTWD-HF-37.5X50 37,5 50 5,0 7,5

183-13775 HTWD-HF-37.5X75 37,5 75 5,0 7,5

183-15050 HTWD-HF-50X50 50 50 5,0 7,5

183-15075 HTWD-HF-50X75 50 75 5,0 7,5

183-17550 HTWD-HF-75X50 75 50 5,0 7,5

183-17575 HTWD-HF-75X75 75 75 5,0 7,5

183-11050 HTWD-HF-100X50 100 50 5,0 7,5

183-11075 HTWD-HF-100X75 100 75 5,0 7,5

183-12257 HTWD-HF-125X75 125 75 5,0 7,5

Klamry mocujące

183-50000 HTWD-UHA stosowana do szerokości do 75 mm

183-50001 HTWD-SH stosowana do wysokości od 75 mm

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

Dostawa w odcinkach 2 m (korytko łącznie z pokrywą)
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Klamry mocujące HTWD-UHA i HTWD-SH,

wykonane z polistyrenu, zabezpieczają kable

i przewody przed wypadaniem z korytek.

Klamry mocowane są poprzez zatrzask do

podstawy korytek i dzięki odpowiednim 

liniom łamania można dopasować je do od-

powiedniej wysokości i szerokości korytka.

Przesuwna boczna część klamry umożliwia

wygodny i szybki montaż przewodów.

Korytka HTWD-HF są wykonane z blendy

polimerowej bazującej na poliwęglanie (PC)

i akrylonitrylo-butadieno-styrenie (ABS). 

W przypadku pożaru, materiał ten nie wy-

dziela toksycznych gazów halogenowych.

Perforacja podstawy i wymiary korytek

spełniają wymagania normy DIN 43659.

Linie podziału umieszczone na końcu żeber

oraz na łączeniu ścianki z podstawą umożli-

wiają łatwe wyłamywanie żeber. Korytka 

o wysokości 75 mm i wyższe posiadają

dodatkowe przewężenia międzyżebrowe,

zabezpieczające przed przesuwaniem się

przewodów.
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Bezhalogenowe korytka grzebieniowe

HellermannTyton są stosowane w miejscach

o dużej koncentracji osób, przedmiotów

wartościowych i gdzie wymogi bezpieczeń-

stwa są na najwyższym poziomie, jak na

przykład w tunelach, środkach transportu

publicznego, windach i centrach przetwa-

rzania danych.

Uwaga: Bezhalogenowe koryta PC+ABS nie

są odporne na wszystkie oleje i smary.
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Szerokość 75-125Szerokość 25-50

Korytka grzebieniowe HTWD-HF
Właściwości

Zastosowanie

Korytka grzebieniowe HTWD-HF.

Dane techniczne
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Dane materiału

Dane materiału


