
Givar- och
anslutningskablar 



Standardkabel
I vårt standardutbud erbjuds trygg och pålitlig givarkabel utan 
konstigheter. Det finns stora möjligheter till modifieringar av 
exempelvis kabelval, längder och utförande helt enligt dina önske-
mål men utan inverkan på de viktiga egenskaperna. Denna serie 
är en given vinnare och den är användbar i ett stort antal olika 
applikationer. Inga konstigheter, bara bra helt enkelt!

EMC
Störig och skrikig miljö? Inga problem. Våra skärmade givarkablar 
löser det enkelt och säkert. Med skärmen ansluten till låsmuttern 
säkerställer vi en störningsfri överföring hela vägen.

Livsmedel och drycker
Smarta design- och materialval i Washdown-serien för applika-
tioner inom livsmedels- och dryckesindustrin möjliggör en rad 
unika egenskaper, såsom UL-klassning upp till +90°, ECOLAB-
godkännanden och IP67, IP68 samt IP69K. Den ljusa färgen gör 
det enkelt att upptäcka smuts och bakteriell kontaminering.  

Aggressiva miljöer
Kombinationerna rostfria låsmuttrar, högkvalitativa materialval 
såsom gulpläterade stift/hylsor och excellent PVC-kabel erbjuder 
möjligheter till kostnadseffektiva lösningar för lite tuffare miljöer 
och applikationer.

M8 SIGNAL M12 SIGNAL



M12 DATA M12 POWER

Robot
Tuffa utmaningar med vridningar, böjningar och svetsloppor  
är ingen match för våra robotgivarkablar. Torsion upp till +/-720° 
per meter, kemisk tålighet mot smörjmedel, syror och alkalier 
samt UL-godkännande är bara några exempel på vinnande  
egenskaper. 

M12 Power
Den nya generationen M12-kontakter/kablar, M12 Power, öppnar 
nya dörrar för högre ström och spänning än brukligt för traditio-
nella M12-anslutningar. Eller vad sägs om upp till 630 V, 16 A och 
2,5 mm2 ledare – paketerat i en M12-kontakt! Nu kan du utnyttja 
fördelarna med M12-konceptet där det tidigare var omöjligt.

M8 Snap-in
Snabbt, enkelt och pålitligt! Ett lätt tryck och vänta på ”klicket”  
är allt som behövs. Att ansluta givare och sensorer har aldrig  
varit enklare eller snabbare än med nya M8 Snap-In.

M12 Hybrid
Effektivitet, flexibilitet och hög industriell prestanda är ledstjär-
norna för M12 Hybrid-serien. Här kombineras dataöverföring upp 
till 100 Mbit/s med strömöverföring upp till 2x6A i samma kon-
takt. Där det tidigare krävdes minst 2 kablar räcker det nu med 1! 
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