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Terminator™ aansluit- en afwerksets voor verwarmingskabel

THERMON The Heat Tracing Specialists

Ontworpen en geproduceerd voor gebruik met
Thermon-verwarmingskabels.
Superieure
dag- of nacht
zichtbaarheid

Draadbevestigingsmiddelen

Kenmerken en voordelen

Klemmenblok forward-ontwerp maakt
gemakkelijke installatie van stroombedrading en
verwarmingskabelverbindingen mogelijk.
Klemmenkast met integrale
pakking. IP66 (Type 4X).

Gebouwde polymere constructie
• Minimale installatietemperatuur -60 °C
• Blootstellingsklasse +232 °C
• Corrosiebestendig
• UV-bestendig
• Hoge impactsweerstand
Klemmenblok forward-ontwerp
• Gemakkelijke toegang tot klemmenblok voor bedrading
• Makkelijk aan te brengen DIN-rail voor permanente
bevestiging
Ontwerp- en installatieflexibiliteit
• Een set kan dienen als voedings-, splits-, tee- en eindverbinding
• Boven thermische isolatie
• Gemakkelijke toegang om verwarmingscircuits te kunnen
controleren en inspecteren
Trippel-holte dichtingsring
• Capaciteit voor invoer van meerdere kabels
• Onafhankelijke afdichting voor elke verwarmingskabel
• Integrale trippel-holte dichtingsring biedt trekontlasting
		 voor de kabel
In overeenstemming met wereldwijde goedkeuringseisen
• Geschikt voor gebruik in potentiëel explosieve omgevingen
• Gecertificeerd voor gebruik in gewone (niet-geclassificeerde)
gebieden, gevaarlijk (geclassificeerde) gebieden en Zone 1- en
2-geclassificeerde gebieden1
• Biedt IP66-klasse (Type 4X)
• Hetzelfde afwerkingssysteem kan overal ter wereld worden gebruikt

ZP: stroomverbindingsset
is ontworpen voor het
verbinden van tot drie
ver warmingskabels
om gevoed te worden.
De ver warmingskabel
in inkomende stroom
zijn verbonden in een
klemmenblok, die gebruik
maakt van vernikkeld
koperen af werkingen
om de elektrische
betrouwbaarheid over de
tijd te waarborgen.

Leidingbevestiging
met roestvrijstalen
bevestigingsband.

Klemmenkastdeksel is bevestigd
aan klemmenkast om de handen
vrij te houden bij het afwerken
van kabels.

Splitsdeksel vergrendelen

Capaciteit voor meerdere kabelingangen met
individuele afdichtingen voor tot wel twee
verwarmingskabels.

Innovatief 30° draai-vergrendelontwerp.
Simpele installatie en toegang tot hulpmiddel.
Geen schroeven vereist.

ZL: De eindlampset is
ontworpenom visuele
indicatie te bieden van
eenverwarmingscircuit
onder stroom. De set kan
worden gebruikt als een
eindafwerkings- of een
voedingsaansluiting.
Elektrische verbindingen
zijn gemaakt in een
klemmenblok, door vernikkeld
koperen afwerkingen te
gebruiken om de elektrische
betrouwbaarheid van de
verbinding over de tijd te
waarborgen.

ZS/ZE: Set is ontworpen om
toegankelijke splitsen van
de buitenkant van de isolatie
of eindaf wer kingen van
Thermon verwarmingskabels
te fabriceren. (Voor toepassinge
waarbij T-splitsverbindingen
vereist zijn, kan de Terminator
ZP worden gebruikt.)

ZE-B: De eindlampset is
ont wor pen om visuele
indicatie te bieden van een
verwarmingscircuit onder
st r o o m. D e st a n d aa r d
Terminator Beacon maakt
gebruik van een groene
LED-montage van hoge
intensiteit voor superieure
dag- of nachtzichtbaarheid.
Dit licht is ook verkrijgbaar
als rode LED van hoge
intensiteit.

