
Unikátní „Quick Connect“ série, určená pro řešení připojení  16A a 32A aplikací v různých oblastech, jako jsou stavebnictví, průmyslová 
výroba, automatizace nebo osvětlení atd., kde spoří až 60%  času při montáži.

Unique “quick connect” products which are designed for connection solutions for 16A and 32A applications in different fields such as con-
structions, factories, automation, light & sound industry, machinery etc. where  there is volume consumption provide up to 60% time saving 
in assembly.

Quick connect systém s praktickou, spolehlivou a robustní technologii pružinových svorek 
Quick connect system with practical, reliable and robust spring clamp technology

 Dlouhá životnost, odolnost proti vlivům prostředí díky nerezovému materiálu pružin 
Long life time without being effected from environmental conditions due to rustfree spring material

Až 60% úspora času při připojování kabelů
Up to %60 time saving during cable assembly

1 – 4mm2 průřezy pro 16A konektory a 2,5 – 10mm2 průřezy pro 32A konektory 
1 - 4 mm² cross sections applicable for 16A connectors and   2,5 - 10 mm² cross sections applicable for 32A connectors
Připojení pevných i slaněných vodičů
Connection of rigid and flexible cables
Dostupné v krytí IP 44 a IP 67 
IP 44 and IP 67 protection levels available in quick connect range

Pružinový mechanismus, který může být snadno otevřen při připojování a odpojování kabeláže bez použití jakéhokoliv nástroje
Spring mechanism which can be easily released during rewiring without using any tool
Garantovaný tlak pružiy kontaktů při vibracích
Guaranteed contact pressure of the spring under vibration.
Bezpečné spojení bez citlivosti na výkyvy teploty v okolním prostředí
Secure connection which is insensitive to environmental temperature fluctuations
�
Open contact terminals which enable connection by finger practically without using any screw drivers

Otevření kontaktu svorky prstem bez použití jakéhokoliv šroubováku

Bezšroubové průmyslové zásuvky a vidlice

Zatlačte páčky dozadu 

Push the leversbackwards

Vložte kabel

Insert the cable

Zatlačte páčky dopředu

Push the levers forwards
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