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EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

• Snabb och lätt installation

• Förbättrad design med stämplade tum-markeringar och 
pilothål ökar precisionen i ledningsmontering mellan stag

• Pilothål möjliggör enkel och precis fastsättning av 
ledningsklämmor med en skruvdragare

• Reducerar rörelser hos röret och ledningen och minimerar 
skrammel

• I kombination med ESGP metallstagshylsa ger TSGB säkra 
och bullerfria lednings- och rördragningar inuti stagväggar, 
även om de korsar stag

• Finns i olika uppsättningar

• Möjliggör fastsättning från fram- eller insidan av staget på 
alla djup

• Eliminerar behovet av sökning efter träbjälklag

• Sparar utrymme

• TSGBHD är idealisk för tyngre användningsområden, såsom 
stöd för ett handfat, dusch eller skåp

TSGB Teleskopisk skruvpistolhållare ger en unik isärtagbar design i ett stycke som gör montering av flera ledningsdragningar mellan 
stag lättare än någonsin. Då endast en skruvpistol behövs för installationen (nVent rekommenderar lågprofilerad skruvprodukt nr 
187197) är TSGB anpassningsbar för ickestandardiserade stagutrymmen och har låsbara etikettflikar för bekväm identifiering och 
böjning. TSGB16 (produkt nr 187190) fungerar med stagutrymmen från 280 mm till 458 mm, och TSGB24 (produkt nr 187191) 
fungerar till stagutrymmen från 432 mm till 660 mm. Båda versionerna av TSGB är skårade och markerade för lätt identifiering och 
böjning.

Beskrivning Förpackningsenhet

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
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INSTALLATIONSANVISNINGAR:

1. Böj TSGB vid skårmarkeringen. 2. Bryt isär till två delar. 3. För den ena armen över den andra tills du hör ett klick.

4. Böj sidoetiketterna vid första skårmarkeringen. 5.  Böj sidoetiketterna vid andra skårmarkeringen för att justera 
enligt stagdjupet. 

6. Installera TSGB mot staget med produkt nr 187197 
lågprofilskruv.

4

1 2 3

65

TSGB
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TSGBHD

TSGBHD ger en stark monteringsplattform mellan 
metall- och trästag för tyngre applikationer, såsom handfat, 
skåp och duschstycken. TSGBHD har 80 mm användbart 
vertikalt monteringsutrymme och 330 - 600 mm horisontellt 
monteringsutrymme, vilket ger installatören större flexibilitet 
när enheter monteras mot hållaren. 

 

 Beskrivning Förpackningsenhet

187189 TSGBHD, BARRNOG 330 - 600 mm 10

TPC RÖR- OCH LEDNINGSKLÄMMOR

Den patenterade utformningen på TPC-klämman ger en unik, tidsbesparande lösning för positionering av rör/ledning inom 
räckvidden 9 mm genom 61 mm OD. Den starka, UV-resistenta Nylon 66 reducerar vibration och buller och fungerar som isolator. 
Pilothål i hållaren medger lätt fastsättning med en skruvdragare. Låsmekanismen är öppningsbar. Ledningsklämmorna kan 
användas i temperaturer från -23ºC till 54ºC.

Beskrivning Klämräckvidd Förpackningsenhet

187192 TPC112 9 - 28 mm 50

187193 TPC238 16 - 61 mm 50
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SUPERFIX 243 OCH MACROFIX 240 LF

nVent CADDY Superfix 243 och nVent CADDY Macrofix 240 LF ledningsklämmor 
har en patenterad stängmekanism som ger en lätt installation och eliminerar 
behovet att montera isär klämman före installationen. En integrerad EPDM 
gummipackning hjälper till att eliminera vibration och skrammel, och möter 
därmed kraven hos DIN 4109, och den är temperaturgraderad från -50ºC 
till 110ºC. Ett 5-8 μm elektrogalvaniserat zinklager skyddar klämmorna från 
korrosion. Använd C-FIX snäppfästande hammarhuvudbultar för anslutningen.

Superfix 243 är en lättförsluten ledningsklämma för enkel skruv som används till 
stål- och kopparledningar från 12 mm till 61 mm. Man använder en M8-mutter för 
anslutningen, vilken är särskilt utformad för att montera ledningen så nära TSGB 
som möjligt.

Macrofix 240 LF ledningsklämmor för dubbla skruvar är utformad för att stötta 
plastledningar från 13 mm till 64 mm. Gummiisoleringen hos dessa robusta 
klämmor är särskilt utformad för att användas tillsammans med plaströr. 
Plastbrickor gör det möjligt att justera greppkraften, vilket gör det lätt för 
plaströret att expandera vid temperaturförändringar.

Beskrivning Klämräckvidd Förpackningsenhet

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

INSTALLATIONSANVISNINGAR:

För in kanalmuttern i kanalen och vrid brickan 
90º medsols.

För C-FIX:en till rätt position och dra åt sex-
kantsmuttern med en nyckel.

Sätt fast ledningsklämman genom att vrida 
medsols åtminstone 2-½ varv; vrid inte motsols 
för att justera vinkeln.

Sätt i ledningen och förslut ledningsklämman.

1 2 3 4
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SUPERKLIP

Den universellt användbara nVent CADDY Superklip ledningsklämman är lämplig för ledningsstorlekar från 8 mm till 63 mm. 
Ledningsklämman stänger och låser automatiskt när ledningen är ditsatt. Den högkvalitativa copolymer Xenoy®-konstruktionen gör 
Superklip resistent mot negativ påverkan från omgivningen. Den är också resistent mot olja och gas, UV och åldrande. Den speciella 
utformingen på ledningsklämman tillåter axiell expansion och kontraktion av ledningen. Den innehar ett KIWA-certifikat och är 
återvinningsbar. Ledningsklämman är också tillämpbar i temperaturer från -26°C till 90°C.

Beskrivning Klämräckvidd Förpackningsenhet

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 GROMMET (HYLSA) OCH MSP20

ESGP-hylsan ger 360° skydd för rördragning och eldskydd för 
rör och ledningar. Den passar alla fabriks- och fältstansade 
hål i metallstag tack vare sin unika rygg-mot-rygg-design. För 
fältarbete erbjuder nVent CADDY MSP20 metallstagsstans. 
ESGP-hylsan är lämplig för plast-, stål- eller kopparledningar med 
yttre diameter på upp till 28,5 mm.

Beskrivning Förpackningsenhet

188471 ESGP-hylsa med enkelt snäpplås 100

188480 MSP20 metallstagsstans 1

1 2 3

SJÄLVGÄNGANDE SKRUVAR

Beskrivning Förpackningsenhet

187197 SMS8 1000

C-FIX HAMMARHUVUDBULTAR

Beskrivning Förpackningsenhet

584530 C-FIX M8X30 100

584540 C-FIX M8X40 100

584560 C-FIX M10X40 100
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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/ERICO 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.
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