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Tuburi de protecţie flexibile protejate, gama ICTA, realizate din PP: clasificare 3422, disponibile în şapte
diametre, de la 16 la 63 mm, în versiuni cu sau fără sondă de tras cablul, şi în patru culori diferite, pentru a
permite identificarea diferitelor linii electrice. Adecvat pentru sisteme electrice şi/sau transmisii de date pentru
instalare: montaj preponderent încastrat beton, precum şi în rigips şi podele flotante. Certificat Halogen Free
conform cu EN 60754-2 şi adecvat pentru pereţi de rigips, de exemplu în zone publice (teatre, şcoli şi
cinematografe). Paleţii de tuburi ICTA sunt ambalaţi în folie elastică albă, pentru a preveni expunerea directă
a produselor la radiaţii UV şi o rezistenţă mai mare la intemperii.

Gri RAL 7035Culoare PP cu autostingereMaterial
fără sondă de tras cablulTip 25Tuburi Ø (mm)

850 °CGlow Test conductori Fără halogen conform EN 60754-2 şi Low smoke conform EN
61034-2

Tip de material

2111Electrocod 3 (Mediu - 750 N)Rezistenţă la comprimare
4 (Greu - 6 J)Rezistenţă la impact 3 (Pliabil - au autorevenire)Rezistenţă la îndoire

2 (Cu caracteristici de izolaţie electrică)Caracteristici electrice 0Protecţie la pătrunderea de obiecte solide fără accesorii
0Protecţie la pătrunderea apei PP cu rezistenţă naturală la coroziuneRezistenţă la coroziune

1 (Fără propagare de flăcări)Rezistenţă la incendii 100 MO la 500V pentru 1 minutRezistenţa izolaţiei
2000 V la 50 Hz pentru 15 minuteRigiditate dielectrică 4Protecţie la pătrunderea de obiecte solide cu cuplaj GF

EN 61386-1 EN 61386-22Standard 3422Clasificare

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

 
850 °C    
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output and system power are subject to a tolerance
of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values

apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of
warranty at

https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-
warranty.


