
PROPOJENÍ  TRADICE 
A  PROFESIONALITY

Made in Germany
90 let zkušeností s propojováním a jištěním



HOME LINE HIGHTECH
Provedení 2-pólové s ochranným kontaktem, dle ČSN 354516:2007, 
připojení vodiči 3x2,5 mm2, materiál                            (splňuje vysoké nároky 
na profesionální použití)

Nový 
standard
odolnosti

 barva obj. č. hmotnost [g/ks] balení [ks]

 modrá 1519150 78 10

 červená 1519140 78 10

 černá 1519100 78 10

Vidlice s ochrannými kontakty dle ČSN/DIN, 
při složení se zásuvkou spojovací - krytí IP44

Vidlice

Zásuvky spojovací bez manžety a víčka

Zásuvky spojovací s manžetou a víčkem (ochrana proti stříkající vodě) IP 44

 barva obj. č. hmotnost [g/ks] balení [ks]

 modrá 1579252 98 10

 červená 1579242 98 10

 černá 1579202 98 10

se zvýšenou 
ochranou proti 

dotyku

 barva obj. č. hmotnost [g/ks] balení [ks]

 modrá 1579052 75 10

 červená 1579042 75 10

 černá 1579002 75 10

se zvýšenou 
ochranou proti 

dotyku



HOME LINE STANDARD

HOME LINE STANDARD

Provedení 2-pólové s ochranným kontaktem, dle ČSN 354516:2007, 
připojení vodiči 3 x 1,5 mm2, materiál - termoplastický elastomer

Provedení 2-pólové s ochranným kontaktem, dle ČSN 354516:2007, 
připojení vodiči 3 x 1,5 mm2, materiál - PVC

 barva obj. č. hmotnost [g/ks] balení [ks]

 šedá 1679062 83 10

 bílá 1679082 83 10

 černá 1679002 83 10

 barva obj. č. hmotnost [g/ks] balení [ks]

 šedá 1418060 40 20

 bílá 1418080 40 20

 černá 1418000 40 20

 barva obj. č. hmotnost [g/ks] balení [ks]

 černá 1479092 117 10

 barva obj. č. hmotnost [g/ks] balení [ks]

 černá 1479292 117 10

s dvojitým ochranným 
systémem a s kontakty 
dle ČSN/DIN, stupeň 
krytí IP44

chráněné proti stříkající vodě - IP 44 

s dvojitým s ochrannými 
kontakty dle ČSN/DIN

se zvýšenou ochranou 
proti dotyku

se zvýšenou ochranou 
proti dotyku

se zvýšenou ochranou 
proti dotyku

Vidlice gumová

Zásuvka spojovací gumová Zásuvka spojovací gumová 

Vidlice PVC Zásuvka spojovací gumová 

Zásuvka spojovací gumová Zásuvka spojovací gumová

 barva obj. č. hmot. [g/ks] balení [ks]

 černá 1419190 64 20

 barva obj. č. hmot. [g/ks] balení [ks]

 černá 1479091 117 10

 barva obj. č. hmot. [g/ks] balení [ks]

 černá 1479291 166 10
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PRO LINE STANDARD

PRO LINE STANDARD

Provedení 2-pólové s ochranným kontaktem, dle ČSN 354516:2007, 
připojení vodiči 3 x 2,5 mm2, materiál - termoplastický elastomer

Provedení 2-pólové s ochranným kontaktem, dle ČSN 354516:2007, 
připojení vodiči 3 x 2,5 mm2, materiál - vulkanizovaný elastomer

Vidlice gumová
s dvojitým ochranným systémem 
s kontakty dle ČSN/DIN, stupeň krytí IP44

kontakty dle ČSN, 
stupeň krytí IP44Zásuvka spojovací gumová

Zásuvka trojitá závěsná gu-
mová se zvýšenou ochranou proti 
dotyku, IP 44, samouzavírací víčka

Zásuvka trojitá závěsná 
gumová se zvýšenou ochranou 
proti dotyku s kontrolkou napětí

Zásuvka trojitá závěsná 
gumová, IP 44, samouzavírací 
víčka

 barva obj. č. hmotnost [g/ks] balení [ks]

 černá 1149190 86 20

 barva obj. č. hmotnost [g/ks] balení [ks]

 černá 1199592 170 10

 barva obj. č. hmot. [g/ks] balení [ks]

 černá 1473592 489 5

 barva obj. č. hmot. [g/ks] balení [ks]

 černá 1473692 383 5

 barva obj. č. hmot. [g/ks] balení [ks]

 černá 1473292 486 5


