Gjuten dosa
av aluminium
för tuffa,
krävande
miljöer.

Produktinformation

Made by GARO

Produktinformation

En enklare arbetsdag

I småländska Gnosjö startade vi vår verksamhet 1939 och vi är fortsatt vår hembygd tro-
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gen. Här finns vårt huvudkontor och det var här som vi, i sann småländsk entreprenörsanda,

Med våra gjutna kopplingsdosor i aluminium slipper du hyllvärmare på ditt lager eller i

utvecklade och tillverkade en av våra första egna produkter – nämligen kopplingsdosan.

servicebilen. För nu kan du enkelt möta dina kunders varierande önskemål med endast

Sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt, och idag har vår gjutna dosa inte mycket

två varianter istället för som tidigare ett femtontal olika. Självklart har dosorna ställbara

gemensamt med sin föregångare, förutom möjligtvis sin traditionella design. För här talar vi

metriska förskruvningar så att du enkelt kan anpassa de till önskad kabelstorlek vid varje

om en riktig tuffing som klarar både piskande regn och arktisk kyla i utmanande miljöer.

specifikt tillfälle. Du sparar både tid och pengar och din arbetsdag blir betydligt enklare.
UTVECKLAD FÖR TUFFA MILJÖER – IP67
Dosorna är utvecklade och hårt testade att klara alla de utmaningar tuffa miljöer
som exempelvis hamnar, järnvägstunnlar, gruvor eller liknande ställer på dem. Genom att
de är tillverkade av aluminium och har ett bakstycke av materialet Mangnelis blir de både
slagtåliga och är utrustade med ett extra bra korrosionsskydd. De är helt enkelt skapade
för piskande regn med hög kapslingsklass IP67 och klarar både tuff kyla och
stark hetta.
SOM GJORD FÖR ATT BYGGA UT
Våra gjutna dosor är perfekta för senare utbyggnad av en tidigare installation. Genom att
använda täckpluggar till de utgångar som från början inte används kan du vid ett senare
tillfälle koppla på dessa om kunden önskar. Med varje dosa följer två täckpluggar med
som standard och dosan klarar samma höga kapslingsklass, IP67, när dessa används.
UTAN KOPPLINGSPLINT = SMIDIGARE MONTAGE
LOCUS-dosan levereras utan kopplingsplint då användandet av snabbplintar ökar alltmer
och många installatörer får sina egna favoriter att använda. Dosans insida har ett rejält
jordbleck och locket är anpassat för att få en ordentlig jordning trots sin gummipackning.
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Teknisk specifikation

KOPPLINGSDOSA JBL 4 E1438394
KOPPLINGSDOSA JBL 5 E1438395
• Kopplingsdosa LOCUS 4 eller LOCUS
5 med 4 eller 5 M25-utgångar IP67
• Justerbart bakstycke i materialet
Magnelis för extra bra korrosionsskydd
• Levereras alltid med två täckpluggar
• Plant lock för plats till kunds märkning
• Typetikett på sidan
• Locket är ställbart för att GAROs logo
alltid ska hamna rakt på dosan

• Kan monteras med vajerfäste eller
vinkelfäste mot tak
• Tillbehör Linfäste för bottenplatta
(E1439870)
• Tillbehör Linfästplatta för dosa med
takfäste (E1440090)
• Tillbehör Takfäste för LOCUS dosan
med integrerat vajerfäste (E1438396)
JBL-AB

• Rejält jordbleck för en trygg anslutning
• Lock utformat för korrekt jordkontakt
• IK10 klassad för extra tålighet

TÄCKPLUGG M25 E1457875
FÖRSKRUVNING M25 E1457874
• 2-pack täckplugg M25 IP67
passande LOCUS-dosan
• 2-pack förskruvning M25 IP67
passande LOCUS-dosan
8-16 mm kabel
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Teknisk specifikation

Teknisk specifikation

Tekniska specifikationer

JBL 4 E1438394

JBL 5 E1438395

Utgångar

4xM25

5xM25

Kappslingsklass

IP67

IP67

Slaghållfasthet

IK10

IK10

Material

Aluminium / Magnelis

Aluminium / Magnelis

Mått (HxBxD)

93x82x44mm

93x87,5x44mm

Tekniska specifikationer

Förskruvningar M25 E1457874

Täckpluggar M25 E1457875

Tekniska specifikationer

Linfäste LFP E1439870

Takfäste JBL-AB E1438396

Linfästplatta för takfäste
VDFA E1440090

Gängstorlek metrisk

M25

M25

Material

Galv

Magnelis

Galv

Lämplig för kabel

8-16mm

Material

Mässing

Mässing

Typ av tätning

O-ring

O-ring

Scanna QR-koderna
för att se detaljritning
och mer information
om produkten.
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GARO AB, Södergatan 26, 335 33 GNOSJÖ, 0370 33 28 90, garo.se

