MATERIÁL

TS®L SPOJKY
Teplem smrštitelné letovací spojky slouží k vytváření
elektrických spojení převážně slaněných v o dič ů, při
kterém se v jednom pracovním cyklu provede sletování
i různých průřezů vodičů současně s jejich zaizolováním
a utěsněním. Spojení vyniká vysokou pevností v tahu.
M a t er iá l s p o j e k j e z
teplem smrštitelného, křížově
vázaného polyoleﬁnu s vnitřní vrstvou lepidla, na obou
koncích jsou osazeny těsnicí kroužky.

POUŽITÍ
TS®L můžeme využít ve všech oblastech údržby a opravárenství, ve výrobních provozech, při montážních a servisních
pracích v autoservisech. Dále můžeme použít tento výrobek při elektrikářských, elektronických, instalačních
a speciálních činnostech. (Spojování slaněných vodičů, ukončování vodičů k různým komponentům, spojování
a ukončování koaxiálních kabelů, ukončování zemních vodičů ke stínění atp.). Nejlepšího výsledku dosáhneme, když spoj
vytváříme pomocí horkovzdušné pistole s deflektorem.

VÝHODY
pevné spojení vodičů, pevnější než vodič

výborné izolační a těsnicí vlastnosti

rychlé přizpůsobení spojky jakémukoli tvaru

možnost neustálé kontroly vytvářeného spoje

TECHNICKÁ DATA
Složení nízkotavitelné pájky

Sn 50 %, Pb 32 %, Cd 18 %

Úbytek napětí ve spoji

2,0 mV

Pevnost spoje v tahu

pevnější než vodič

Elektrická pevnost

2 kV/cm za min

Teplotní odolnost

–55 °C až +125 °C

Izolační odpor

1 × 109 Ω/cm za min

Maximální teplota vodičů

+85 °C až +125 °C
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TS®L SPOJKY
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

TSL sada,1,5mm–5,5mm

791 000

TSL 3, 1,5mm

791 003

TSL 5, 2,5mm

791 005

TSL 7, 3,5mm

791 007

TSL 9, 4,5mm

791 009

TSL 11, 5,5mm

791 011

TSL 01-2 mm

791 012

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TS® A TS®M
HADICE

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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