Standardpresstätningar HRD-SG och HRK-SSG för tätning av kablar – en
absolut säker lösning för alla förhållanden
Våra beprövade standardpresstätningar HRD-SG och HRK-SSG är delade
presstätningssystem i gummi som kan användas även med befintliga kabeldragningar.
Tack vare de inbyggda segmentringarna kan tätningen enkelt anpassas till kabelns eller
ledningens diameter på plats.
Tätningstekniken hos de tusentals HRD-SG-tätningar som redan har monterats bygger på
skurna segmentringar och tryckplattor i rostfritt stål. Tätningen anpassas till kabeldiametern
genom att segmenten räknas och ett lämpligt antal tas bort.

HRK-SSK-tätningarna, däremot, är formgjutna delar försedda med segmentringar med exakt
diametermärkning, vilket underlättar vid monteringen och ger en ännu högre
användarsäkerhet. De tätningsbara kabeldiametrarna är präglade direkt på de enskilda
segmenten och underlättar således valet av segment. De tryckplattor i plast som används har
inbyggda formade slutkopplingar vilket ger den fördelen att de inte vrider sig under
monteringen.
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Olika testinstallationer hos kund har visat att tätningssystem med insexskruvar är lättare att
montera tack vare smalare hylsnyckelinsatser. Detta ger en betydande tidsbesparing under
installationen beroende på tätningens storlek och typ.
Insexskruvar underlättar åtkomst till skruvarna i båda systemen
Därför är båda tätningssystemen från och med nu försedda med insexskruvar så att de kan
användas även vid dragning av flera kablar. Hylsnyckelsatser med klothuvud kan exempelvis
användas för att underlätta vid monteringen, då det blir enklare att komma åt skruvarna – även
mellan kablarna.

Blindpluggar ingår till genomföringar för flera kablar
Alla tätningar med genomföringar för flera kablar är försedda med blindpluggar, vilket innebär
att inte alla öppningar behöver förses med kablar.

