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�Q  PL 19.5 16 16 0.5-1 10 A

�Q  KL 19.5 16 11 1.5-2.5 20 A

�Q  SL 20 17 16 4-6 50 A

 ELEMENTE DE CONEXIUNE Conexiuni, rami“ ca�ii

 Cleme cu �urub pentru leg�turi

 Deriva�ii tip cu�it

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TRK4 pentru 4 leg�turi, carcas� galben� 1.5-4 19.5 13.4 13.4
TBT-2,5 Carcas� transparent�, 5 poli, 1 �urub 2.5 49.7 17.4 17.8
TBT-4 Carcas� transparent�, 5 poli, 1 �urub 4 58.5 20 20
TBT-6 Carcas� transparent�, 5 poli, 1 �urub 6 67.5 22.5 23.5
TBT-10 Carcas� transparent�, 5 poli, 1 �urub 10 82 27 27
TBT-16 Carcas� transparent�, 5 poli, 1 �urub 16 110 33.1 33
TBT-2,5/10 Carcas� transparent�, 10 poli, 1 �urub 2.5 100 17.4 18
TBT-4/10 Carcas� transparent�, 10 poli, 1 �urub 4 115.2 20.1 19.1
TBT-6/10 Carcas� transparent�, 10 poli, 1 �urub 6 134.2 22.6 22.5
TBT-10/10 Carcas� transparent�, 10 poli, 1 �urub 10 161.8 26.9 26.5
TBT-16/10 Carcas� transparent�, 10 poli, 1 �urub 16 220 31.3 32
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