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Mindent egy kézbôl
Elektronikai kötôelemek



Kontaktalkatrészek Kontaktalkatrészek 

Metrikus csatlakozóelemek 

különbözô kivitelekben 

(gyûrû, villa, stift), továbbá 

lapos dugók és lapos dugaljok 

gondoskodnak a problémamentes 

és biztos kapcsolatról az elektromos 

kötéseknél. A tölcsér alakú bevezetô-

végzôdés megkönnyíti a kábel 

behelyezését a kontaktalkatrészbe, 

csökkentve ezzel egy hibás 

összeszerelés veszélyét.

Jelölôk Jelölôk 

A jelölô anyagok különbözô 

méretû kábelek és drótok, gyors 

és gazdaságos megjelölésére 

szolgálnak. Az összekeveredés 

lehetôsége ezért kizárt, és a végsô 

összeszerelés a jelölt vezetékekkel 

lényegesen egyszerûbb. A kábel 

teljes átfogása eredményeként 

egy tartós megjelölés jön létre. A 

jelölôk alapanyaga ellenáll a legtöbb 

vegyszernek és oldószernek, így a 

legkeményebb körülmények között is 

alkalmazhatóak.

VezetékrögzítôkVezetékrögzítôk

Kábelek és vezetékek egyszerû 

rögzítésére – felhasználási területtôl 

függôen – kábeltartó pánttal vagy 

nélküle alkalmazhatók. A rögzítés 

lehetséges ragasztással (öntapadós), 

csavarozással, szegecseléssel. 

A kínálatot az átvezetésekre és 

lemezszélekre felszerelhetô rögzítôk 

(Clips) teszik teljessé.

Metrikont Kft már több mint tíz éve kínálja Partnereinek kötôelemek teljes választékát. Újdonság a Metrikont termék-

skálán az elektronikai termékekhez való kötôelemek. Természetesen e termékek rövid határidôn belül, és logisztikai 

szolgáltatásaink révén gazdaságosan szállíthatók – “Mindent egy kézbôl!”

Az új termékcsoport a következô területeket foglalja magába: •  Kontaktalkatrészek •  Jelölôk

 •  Vezetékrögzítôk •  Vezetéktartó pántok

 •  Vezetékvédôk •  Tömszelencék

Vezetéktartó pántok Vezetéktartó pántok 

Ezen termékcsoport kínálata igen 

változatos mind kivitelben mind 

méretben egyaránt. Az egyes 

elemek különbözô anyagminôségben 

szállíthatók. Kábelkötegek egészen a 

330mm átmérôig problémamentesen 

összefoghatók. Az egyes típusok 

önzáró, oldható és nem oldható 

kivitelben is elérhetôek. Egyszerûen 

beszerelhetôk kézzel vagy 

célszerszám segítségével. A tartósság 

és megbízhatóság – bármely 

körülmények között – lehetôvé teszik, 

hogy szinte korlátlanul használhatóak 

a modern technika bármely területén.

VezetékvédôkVezetékvédôk

Rugalmas spiráltömlôk, különbözô 

méretekben, melyek megvédenek 

bármely kábelt és vezetéket. 

Lehetôvé teszik több kábel egy 

kötegben történô összefogatását, 

egyes kábelek utólagos kivezetését, 

illetve újak befogatását 

egyaránt. További termékek éles 

lemezszélekhez, és zsugorító tömlôk 

érintkezési pontokhoz, egyaránt rövid 

határidôn belül szállíthatók.

Tömszelencék Tömszelencék 

Ahol vezetéket kell egy mûszerbôl 

kivezetni vagy bevezetni a 

tömszelencék alkalmazandóak. 

Különbözô védelmi szinttel 

rendelkezô tömszelencék – egyszerû 

cseppállótól a víz alatti kivitelig – 

rövid határidôn belül szállíthatók. 

Egyidejûleg a kábelek megfeszülését 

is meggátolják.
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