
 

 

Izjaucams, ūdensdrošs 

kabeļu savienotājs Buccaneer® IP68 
 

- Saskrūvētā veidā nodrošina IP68 drošības klasi - 

pārbaudīts 10m (uz 2 nedēļām) un 100m (uz 12 

stundām) dziļumā 

- 3-dzīslu kabeļiem 

- Kabeļa dzīslu šķērsgriezums 4mm
2
 maks. 

- 10A, 250V 

- Kontaktu pretestība <10mΩ 

- Darba temperatūra -20°C līdz +70°C 

- Blīvējuma korķis IP68 klases nodrošināšanai izjauktā veidā 

- kabeļa Ø diapazons- no 3,5mm līdz 9mm (izmantojot atbilstošu 

blīvgumiju); standartā blīvgumija Ø6-8mm kabeļiem 

- Kompakts dizains – uzgriežņa ārējais Ø tikai 38mm 

- Vadotne pareizai kontaktu savienošanai 

- Viegli samontējams- nav nepieciešami īpaši instrumenti 

 

Komplektā ietilpst: 

- Fix uzgalis ar kontaktdakšu un slīduzgriezni - 1gb  

- Fix uzgalis ar rozeti un “O-blīvi” – 1gb 

- Blīvējuma korķis / serdeņa atslēga – 1gb 

- Blīvju komplekts dažādiem kabeļu diametriem (2 paciņas), katrā ietilpst:

                 - balts blīvslēgs kabelim 5-7mm 

                 - dzeltens blīvslēgs kabelim 7-9mm 

                 - pelēks blīvslēgs kabelim 3,5-5mm 

                 - melns sprostgredzens kabelim 3,5-5mm 

!!! Standarta savienojumos iekļauts sprostgredzens un blīvslēgs 6-8mm kabelim.

                               

Montāža. 
(1) Atskrūvējot slīduzgriezni, izjaukt savienojumu. Izmantojot korķi/

atskrūvēt kontaktdakšas un rozetes serdeņu uzgriežņus. (2) 

savienotājiem. (3) Izvēlieties un ievietojiet savienotājos atbilstošas kabeļu blīvgumijas un 

saspiedējgredzenus. (4) Ievērt kabeļus savienotājos un, ievērojot po

kabeļu dzīslas atbilstošām serdeņa ligzdām. (5) Serdeņus ievietot atpakaļ savienotājos un 

nostiprināt ar uzgriezni- pārliecinieties, lai serdenis tiktu ievietots vadotnē! 

savienojiet abus savienotājus un pārliecinieties, ka kontaktdakšas apmalīte regulāri 

piespiežas rozetes blīvgumijai. (7) Ja savienojums korekts, pievelciet kabeļu blīvējuma 

uzgriežņus un (8) sastipriniet savienotājus ar slīduzgriezni.  

Svarīgi! Veicot pareizu savienotāju montāžu, uzgriežņi skrūvējas viegl

Izvairieties no slīpas vītņu savienošanas, tas izraisīs neatgriezenisku vītnes bojājumu un 

detaļai zudīs IP68 klases hermētiskums.  

A55250 

no 3,5mm līdz 9mm (izmantojot atbilstošu 

(2 paciņas), katrā ietilpst: 

8mm kabelim. 

Atskrūvējot slīduzgriezni, izjaukt savienojumu. Izmantojot korķi/serdeņa atslēgu, 

(2) Izņemt serdeņus no 

Izvēlieties un ievietojiet savienotājos atbilstošas kabeļu blīvgumijas un 

Ievērt kabeļus savienotājos un, ievērojot polaritāti, pieskrūvēt 

Serdeņus ievietot atpakaļ savienotājos un 

pārliecinieties, lai serdenis tiktu ievietots vadotnē! (6) Pārbaudei 

ka kontaktdakšas apmalīte regulāri 

Ja savienojums korekts, pievelciet kabeļu blīvējuma 

Veicot pareizu savienotāju montāžu, uzgriežņi skrūvējas viegli, bez piepūles. 

Izvairieties no slīpas vītņu savienošanas, tas izraisīs neatgriezenisku vītnes bojājumu un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aizsardzības klase: IP68 

 

Elektropadeves līnijai, uz kuras uzmontēts šis savienojums, 

obligāti jābūt aprīkotai ar strāvas noplūdes automātu

ar jutību līdz 30mA. 

 

 

 

 

 

Kods: A55250 

 

Izplatītājs: SIA “Akvedukts” 

“Akvedukti”, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons; 

A55250 

Fix uzgalis ar 

kontaktdakšu un 

slīduzgriezni 

Fix uzgalis ar 

rozeti un 

blīvgumiju 

Bīvējuma korķis / 

serdeņa atslēga 

 

Blīvgumijas 

Elektropadeves līnijai, uz kuras uzmontēts šis savienojums,  

obligāti jābūt aprīkotai ar strāvas noplūdes automātu  

“Akvedukti”, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons; www.akvedukts.lv ; t: 67606390 

Uzmanību! 
Pirms darba ar 

savienotāju 

atslēdziet 

strāvas padevi! 


