Fästen och fixeringar

OS-Buntband med slät insida
Låsrillor på utsidan för buntning och fixering av
tunnväggigt eller känsligt kablage

Fästen och Fixeringar

OS-Buntband med slät insida
HellermannTyton’s nya urval av patenterade* OS-buntband med slät insida är en idealisk kombination av högt specificerade
material och förstklassig design för att täcka kraven vid buntning och fixering av dagens tunnväggiga och känsliga kablage.

Egenskaper
• Har en mjuk slät yta mot kabeln vilket
skyddar mot skador på isoleringen från
nötning, vibrationer eller inskärning.
• Speciellt utformad för att speciellt få bukt
med problem där ihoptryckta kablar kan
leda till överhörning (tex vid datakommunikation).
• Låg införandekraft och hög draghållfasthet.
• Enkel att applicera för hand.
• Buntar och håller säkert kablage ner till så
litet som 1,6 mm Ø.

Slät yta skyddar mot skador som nötning och inskärning.

• Unik och patenterad* - litet, rundat huvud
gör att bandet kan användas på platser med
begränsad plats eller ingång.

Den patenterade* designen av huvudet i OS-serien.

Tillämpning
Framtagen för att kunna möta kraven på specifik
användning där tunnväggiga eller mjukisolerade
ledningar eller kablar används (ex. kablage till
flygindustrin, fordonsindustrin och medicinsk
utrustning).

För användare av stora volymer finns appliceringsverktygen MK7 (manuell) eller
MK7P (pneumatisk) – båda verktygen garanterar jämn åtdragningskraft med
inställbart moment. Lämnar inga vassa kanter efter att svansen är avklippt.

Tekniska data
Artikel-nr.

E-nummer

Typ

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Buntomfång Ø
från/till (mm)

Draghållfasthet
(N)

118-04700

15 163 30

T18ROS

100

2,50

1,6 – 20

80

118-04800

15 163 31

T30ROS

148

3,40

1,6 – 35

135

118-04900

15 163 32

T30LOS

200

3,40

1,6 – 50

135

118-05850

15 163 33

T50SOS

150

4,60

1,6 – 35

225

118-05040

15 163 34

T50ROS

200

4,60

1,6 – 50

225

118-05900

15 163 35

T50LOS

384

4,60

1,6 – 110

225

Alla mått i mm. Förbehåll för tekniska förändringar.

OS-Buntband med slät insida, värmestabila

Material
Färg
Arbetstemperatur
Flamskyddsklass

PA 6.6 värmetålig (HS)
Svart
-40 °C till +105 °C kontinuerlig
(+145 °C under 500 timmar)
UL94 V2

Andra material tillhandahålles på begäran.
(Halogen Fri)
* EP 1132315 a. PCT/EP01/02641
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