
Teleskopisk Brakett Og  
Tilbehør for Skrupistoler
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Beskrivelse Pakkeenhet

187190 TSGB16 280 - 458 mm 50

187191 TSGB24 432 - 660 mm 50

187194 TSGB16112 TSGB16 med TPC112 25 + 50

187195 TSGB24112 TSGB24 med TPC112 25 + 50

TSGB

TSGB teleskopisk brakett for skruepistoler tilbyr en unik, enhetlig, 
oppdelelig design som gjør montering av mange rørføringer 
mellom stendere enklere enn noen gang. Du trenger kun en 
skruepistol for installering (nVent CADDY anbefaler lavprofil 
skrue artikkelnr. 187197), TSGB er justerbar for ikke-standard 
stenderavstander og har også sammenkoblede klaffer for 

praktisk identifikasjon og bøying. TSGB16 (artikkelnr. 187190) 
er for stenderavstander fra 280 mm til 458 mm, og TSGB24 
(artikkelnr. 187191) er for stenderavstander fra 432 mm til 
660 mm. Begge versjonene av TSGB har innsnitt og er markert 
for enkel identifikasjon og bøying.

SÆRTREKK OG FORDELER:

• Rask og lett installasjon

• Forbedret design med pregede tommemarkeringer og styrehull 
gjør nøyaktig montering av rør mellom stendere raskere

• Styrehull muliggjør enkel og presis festing av rørklemmer med 
en skrutrekker

• Reduserer bevegelser i hylser og rør og minimerer skrangling

• Kombinert med ESGP metall stendermalje gir TSGB 
(Telescopic Screw Gun Bracket) trygt og støyfritt rør- og 
hylseløp gjennom stendervegger, selv om stendere krysses

• Tilgjengelig i sett

• Muliggjør festing i front eller innsiden av stenderen i 
enhver dybde

• Fjerner behovet for å søke etter trebjelkelag

• Sparer plass

• TSGBHD er ideell for tunge applikasjoner, som å støtte opp en 
vask, dusjarmatur eller skap
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TSGB

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON:

1. Bøy TSGB ved hakkmerket.

4. Bøy sideflikene ved første merke.

2. Brekk den fra hverandre i to biter.

5.  Bøy sideflikene ved andre merke for å 
justere for stenderdybde.

3.  La den ene armen skli oppå den andre 
til du hører et klikk.

6.  Fest TSGB til stenderen med artikkelnr. 
187197 lavprofil skrue.
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Beskrivelse Pakkeenhet

187189 TSGBHD, BARRNOG 330 - 600 mm 10

Beskrivelse Klemmeområde Pakkeenhet

187192 TPC112 9 - 28 mm 50

187193 TPC238 16 - 61 mm 50

TSGBHD

TSGBHD gir en sterk monteringsplattform mellom metall- eller 
trestendere for tyngre applikasjoner, som vasker, skap eller 
dusjarmaturer. TSGBHD har 80 mm vertikal monteringsplass 
og 330 - 600 mm horisontal monteringsplass, noe som gir stor 
fleksibilitet når enheter skal festes på braketten. 

TPC HYLSE- OG RØRKLEMMER

Den patenterte designen i TPC klemmen gir en unik tidsbesparende 
løsning for plassering av hylser/rør i området 9 mm til 61 mm OD. 
Det sterke og UV-resistente Nylon 66 reduserer vibrasjoner 
og støy og fungerer som isolator. Styrehull i braketten gir lett 
montering med en skrutrekker. Låsemekanismen kan åpnes igjen. 
Rørklemmene kan brukes i temperaturer fra -23°C til 54°C.
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Sett kanalmutteren inn i 
kanalen og vri skiven 90° med 
klokken.

Flytt C-FIX til rett plassering og 
skru til sekskantmutteren med 
en skiftenøkkel.

Plasser rørklemmen ved å 
vri med klokken minst 2-1/2 
omdreininger; ikke vri mot 
klokken for å justere vinkelen.

Sett inn røret og lukk rørklemmen.

41 2 3

nVent CADDY Superfix 243 og 
nVent CADDY Macrofix 240 LF
Superfix 243 og Macrofix 240 LF rørklemmer har en patentert lukkemekanisme 
for å gi enkel installasjon og å fjerne behovet for å ta klemmen fra hverandre 
før installasjonen. En integrert EPDM gummipakning hjelper til med å eliminere 
vibrasjoner og risting, møter kravene i DIN 4109 og er temperaturklasse fra -50°C til 
110°C. Et 5-8 μm elektrogalvanisert sinklag beskytter klemmen mot rust. Bruk C-FIX 
snap-in hakeskruer for tilkobling.

Superfix 243 er en enkel å lukke en-skrues rørklemme som kan brukes med stål- og 
kopperrør fra 12 mm til 61 mm. For festing brukes det en M8 mutter som er spesielt 
konstruert for å montere røret så nært som mulig til TSGB.

Macrofix 240 LF to-skruers rørklemmer er designet for å holde plastrør fra 13 mm til 
64 mm. Gummi-isoleringen i disse robuste klemmene er spesielt designet for bruk 
med plastrør. Plastskiver gir justering av grepet, noe som gjør det enkelt for plastrøret 
å utvide seg ved temperaturforandringer.

INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON:

Beskrivelse Klemmeområde Pakkeenhet

400055 Superfix 243 M8 12-14 mm 12 - 14 mm 150

400056 Superfix 243 M8 15-19 mm 15 - 19 mm 150

400057 Superfix 243 M8 21-23 mm 21 - 23 mm 100

400058 Superfix 243 M8 26-28 mm 26 - 28 mm 100

400059 Superfix 243 M8 32-35 mm 32 - 35 mm 75

400060 Superfix 243 M8 40-43 mm 40 - 43 mm 50

400061 Superfix 243 M8 44-49 mm 44 - 49 mm 50

400062 Superfix 243 M8 48-52 mm 48 - 52 mm 50

589310 Superfix 243 M8 54-58 mm 54 - 58 mm 50

589320 Superfix 243 M8 57-61 mm 57 - 61 mm 50

595035 Macrofix 240 LF 16 mm 14 - 19 mm 100

595036 Macrofix 240 LF 20 mm 18 - 23 mm 100

595037 Macrofix 240 LF 25 mm 23 - 28 mm 100

595038 Macrofix 240 LF 32 mm 30 - 35 mm 100

595039 Macrofix 240 LF 40 mm 38 - 43 mm 50

595040 Macrofix 240 LF 50 mm 48 - 53 mm 50

595041 Macrofix 240 LF 56 mm 54 - 59 mm 50

595042 Macrofix 240 LF 63 mm 60 - 66 mm 50



6  |  nVent.com/CADDY

Superklip for universelt bruk passer for rørstørrelser fra 
8 mm til 63 mm. Rørklemmen lukkes og låses automatisk 
når et rør settes inn. Førsteklasses kopolymer Xenoy® 
konstruksjoner gjør Superklip motstandsdyktig for 
miljømessige påvirkninger. Den motstår også olje og gass, 
UV og elding. Rørklemmens spesielle konstruksjon gir 
rom for aksial rørutvidelse og -sammentrekning. Den har 
KIWA sertifikat og kan gjenvinnes. Rørklemmene kan også 
brukes i temperaturer fra -26°C til 90°C.

nVent CADDY Superklip

Beskrivelse Klemmerekkevidde Pakkeenhet

389017 Superklip 8 mm G 7,8 - 9,5 mm 100

389018 Superklip 10 mm G 9,5 - 11,8 mm 100

389001 Superklip 12 mm G 11,8 - 14,3 mm 100

389002 Superklip 15 mm G 14,3 - 16,8 mm 100

389003 Superklip 17 mm G 16,8 - 19,5 mm 100

389004 Superklip 20 mm G 19,5 - 21,8 mm 100

389005 Superklip 22 mm G 21,8 - 24,8 mm 100

389006 Superklip 25 mm G 24,8 - 27,8 mm 50

389007 Superklip 28 mm G 27,8 - 31,2 mm 50

389008 Superklip 32 mm G 31,2 - 35,5 mm 50

389009 Superklip 36 mm G 35,5 - 39,5 mm 50

389011 Superklip 40 mm G 39,5 - 43,5 mm 25

389012 Superklip 47 mm G 46,5 - 50,5 mm 25

389013 Superklip 51 mm G 50,5 - 55,5 mm 25

389014 Superklip 59 mm G 58,5 - 64,0 mm 20
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ESGP malje og MSP20

Beskrivelse Pakkeenhet

187197 SMS8 1000

Beskrivelse Pakkeenhet

584530 C-FIX M8X30 100

584540 C-FIX M8X40 100

584560 C-FIX M10X40 100

ESGP maljen gir 360° beskyttelse og gir 
flammebeskyttelse for rør og hylser. Den 
passer alle fabrikk- og felt-lagde hull i 
metallstendere pga. den unike rygg-til-rygg 
konstruksjonen. For bruk i felten tilbyr 
MSP20 Metal Stud Punch hullstanser. 
ESGP maljen er passende for plast-, stål- 
eller kopperrør med ytre diametre opptil 
28,5 mm.

Beskrivelse Pakkeenhet

188471 ESGP Easy Snap malje 100

188480 MSP20 Metal Stud 
Punch hullstanser 1

1 2 3

Selvgjengende skruer C-FIX hakeskruer

WARNING: nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent’s product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at nVent.com/CADDY 
and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent’s instructions and warnings may cause product 
malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty. 

Xenoy er et registrert varemerke for General Electric Company.
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