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A mi PowerTOP® Xtra családunk:
Csatlakozók minden helyzetre
Legyen szó gyártóüzemekről, bányákról, vasútról és
közutakról, kikötőkről vagy kempingekről – az áramelosztást
mindenhol rendkívül nehéz körülmények között kell
biztonságosan megoldani. A CEE csatlakozók szakértőjeként
széleskörű szakmai ismereteinket egy kiváló minőségű
termékcsaládba vontuk össze az Ön számára.
A PowerTOP® Xtra dugaljak és dugvillák 16 A, 32 A, 63 A és
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125 A változatokban érhetők el. Csatlakozóink hosszú évek óta
bizonyítanak a gyakorlatban, és világszerte megbízhatóan
működnek különféle munkakörnyezetekben. Minden
PowerTOP® Xtra dugaljat gondosan megtervezett X-CONTACT®
érintkező technológiával láttunk el.
PowerTOP® Xtra – csatlakozók profi villanyszerelők számára!
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Ismerje meg a CEEvolúciót!
A PowerTOP® Xtra négy előnye:
Újragondolt ergonómia
(4–6. oldal)

Egyszerű szerelés
(7. oldal)

Könnyű és biztonságos csatlakoztatás
(8–9. oldal)

Csatlakoztatás és bontás erőlködés nélkül
az X-CONTACT®-tal
(10. oldal)
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Újragondolt ergonómia –
biztonságos kezelés és hosszú
működési élettartam
A speciális forma és a robosztus anyagok biztosítják hogy
PowerTOP® Xtra csatlakozókat Ön a legnehezebb
körülmények között is biztonságosan és kényelmesen tudja
használni, a termékek pedig rendkívül hosszú élettartammal
bírjanak. Az ergonomikus formának, az érdesített markolatnak,
valamint a gumírozott tömszelencének köszönhetően a
CEE-csatlakozók fogása stabil, nedvesen és nyirkosan is
tökéletesen és csúszásmentesen illeszkednek a kézbe,
emellett pedig többezer alkalommal csatlakoztathatók és
bonthatók. A 63 A és 125 A változatoknál a tömszelence
közvetlenül a burkolathoz csatlakozik – így a csatlakozók
felületének tisztántartása még könnyebb.

ergonomikus formatervezés

érdesített markolat

egyszerűen
használható
tiszta

elvesztésbiztos
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nyitássegítő a
felhajtható fedélhez
kétrészes ház
gumírozott és érdesített
tömszelence

Csatlakozóinkban integrált nyitássegítő található, amellyel
Ön a felhajtható fedelet kényelmesen ki tudja nyitni és nyitott
pozícióban megtartani. A csatlakozókon ezenkívül az elülső
rész és a húzásmentesítés között forgózár található – ezzel
csavarok nélkül, gyorsan és biztonságosan reteszelhető a
csatlakozó. Emellett a 63 A és 125 A (IP67 védettségű)
dugaljak és dugvillák fedelében integrált tömítések vannak,
melyek nem tudnak kiesni, így sosem fordulhat elő hogy
elvesznek.

csúszásmentes markolat
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Újragondolt ergonómia –
erős Xtra-k a nagyobb biztonságért
PowerTOP® Xtra család a proﬁ villanyszerelők megbízható
társa a különféle ágazatokban. A csatlakozók különösen
strapabírónak bizonyulnak az extrém kihívást jelentő

munkakörülmények esetén is, és a lehető legjobb védelmet
garantálják önnek:

Védelem a por és víz ellen
16 A és 32 A PowerTOP® Xtra csatlakozóink teljesítik az IP54
védettség követelményeit, a 63 A és 125 A változatok pedig
IP44-es vagy IP67-es védettséggel is kaphatók.

Védelem az agresszív anyagok és a magas
páratartalom ellen
63 A és 125 A csatlakozóink magas hőállóságú szigetelőkkel
és opcióként választható nikkelezett érintkezőkkel vannak
felszerelve. A dugvillák érintkezői minden esetben
nikkelezettek. A 16 A és 32 A, 5 pólusú csatlakozók is
kérhetők nikkelezett érintkezőkkel PowerTOP® Xtra R
változatként, ugyanazzal a robusztus kialakítással.
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Egyszerű szerelés –
minimális szerszámhasználat
A PowerTOP® Xtra csatlakozócsalád szerelését tökélyre
fejlesztettük: 16 A és 125 A csatlakozók önhelyező
menetemarkolatának, a reteszelő tolózárnak, valamint a

húzásmentesített tömszelencének a csatlakozókat gyorsan és
egyszerűen, minimális szerszámhasználattal lehet
összeszerelni.

Gyors csatlakoztatás
Csavarozza szét a házat, nyissa ki a tömszelencét, vezesse át
a kábelt, majd csupaszítsa le a kábelvéget. Az
érszigeteléseket is távolítsa el a megfelelő mérertre, és
érvéghüvellyel kösse be azokat (kizárólag ErgoCONTACT®
csatlakozástechnika esetén).

Gyors csavaros rögzítés
A markolatot csavarja össze az elülső résszel, és biztosítsa
a beépített reteszelő zárral. A gumírozott tömszelence
elfordítása rögzíti és tömíti a vezetéket.
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Könnyű és biztonságos
csatlakoztatás
az ErgoCONTACT®-tal
A PowerTOP® Xtra család minden tagja elérhető csavaros
érintkezős csatlakozástechnikával. A 16 A és 32 A
változatokhoz ezt a technológiát tovább fejlesztettük,

kialakítva a kényelmes ErgoCONTACT® csatlakozástechnikát,
ami a szerelést egyszerűvé, biztonságossá és időtakarékossá
teszi.
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Ergonómiailag optimalizált szerelés
Az ErgoCONTACT®-nál a csavarokhoz nem oldalról,
hanem felülről lehet hozzáférni a csavarhúzóval, így
a szükséges nyomaték könnyebben létrejön, és a
markolat fogása segíti a mozdulatot. Minden csavar
ugyanabba az irányba mutat, így Önnek nem kell
többé az elülső részt a kezében forgatnia, hogy az
egyes pólusok érintkezőcsavarjait egymás után
meghúzza – ezzel pedig időt takarít meg.

Vezetékek behelyezése
Az íves kábelvezető csatornák egyszerűen és
biztonságosan vezetik a vezetékvégeket az
érintkezőkbe.
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Vezetőgallér
A csavarozáshoz egy vezetőgallér nyújt további
segítséget – megakadályozza a lecsúszást, és
minimalizálja a sérülésveszélyt.

Elvesztésbiztos kombinált fejű csavar
Érintkezőnként mindössze egyetlen, a vezetőgallérba
integrált, elvesztésbiztos, kombinált fejű (csillagvagy lapos csavarhúzóval behajtható) csavart kell
meghúzni. Az, hogy érintkezőnként mindössze egy
csavar van, leegyszerűsíti a szerelést és ezzel időt
takarít meg Önnek.
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Könnyű és biztonságos
csatlakoztatás
a SafeCONTACT-tal
16 A és 32 A PowerTOP® Xtra csatlakozók szállíthatók csavar
nélküli SafeCONTACT technikát alkalmazó PowerTOP® Xtra S
változatban is. Nem kell többé a vezetékeket lecsupaszítani

vagy előszerelni – így a szokásos szerelési idő több mint felét,
valamint a későbbi karbantartási munkákat is megspórolhatja!

Érintkezők biztonságos szerelése
A vezetéket csupaszolás nélkül behelyezni, a sorkapcsokat a
csavarhúzóval lefelé nyomni – és kész!

A SafeCONTACT belső nézete
A lefelé nyomással egy munkamenetben történik meg a
szigetelés megbontása, és a kábel biztonságos
csatlakoztatása.

MENNEKES | 9

Csatlakoztatás és bontás
erőlködés nélkül
az X-CONTACT®-tal
Innovatív és egyszerűen használható
Minden PowerTOP® Xtra dugaljat X-CONTACT®
érintkezőhüvely-technológiánkkal láttunk el. A hüvelyek X
alakban hornyoltak, és ellenálló, rugalmas anyagból készültek.
Csatlakoztatáskor a dugvilla csapja egyszerűen szétnyomja az
érintkezőhüvely nyílását. Ennek köszönhetően Ön a dugaljat
és a dugvillát nagyon könnyen tudja csatlakoztatni és
szétbontani – akár 50 %-al kevesebb erőráfordítással! Még a
63 A és 125 A változatokat is teljesen egyedül lehet
csatlakoztatni és szétbontani.
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Biztonságos és ellenálló
A 63 A és 125 A PowerTOP® Xtra dugaljaknál az X-CONTACT®
érintkezőhüvelyek belső fala hornyolt. A belső hornyok, a
rugalmas anyag, valamint a hüvelyek kialakítása együttesen
biztosítják a dugalj és a dugvilla optimális és biztonságos
összekapcsolását. Emellett az érintkezőhüvelyek
kialakításának köszönhetően a szennyeződések és a felületi
rozsda a csatlakoztatásnál és a kihúzásnál maguktól lekopnak.
Akár durvább használat, valamint gyakori csatlakoztatás és
szétbontás esetén sem jellemzőek a kopási jelenségek, az
anyag pedig nem fárad el. Ezáltal PowerTOP® Xtra csatlakozók
sok éven át biztonságosan és megbízhatóan szolgálják Önt.
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A változtatás jogát fenntartjuk. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

