
Δημιουργείστε,
μονώστε, 
προστατέψτε.
Εντυπωσιάστε!
Μίνι μούφες με 
ενσωματωμένο gel και caps.
                               
Προστασία και ασφάλεια 
συνδέσεων σε 3 απλά 
βήματα.

Ν Ε ΟΠΡΟΪΟΝ

Μίνι μούφα με ενσωματωμένο gel

MADE IN ITALY



Μίνι μούφες με
ενσωματωμένο gel και 
caps Spring Box
Shell Box: Είναι μία καινοτόμα σειρά από μίνι μούφες με ενσωματωμένο gel 
και caps Spring Box, με σκοπό τη γρήγορη και ασφαλή δημιουργία, μόνωση και 
προστασία ηλεκτρικών συνδέσεων σε κάθε οικιακή και επαγγελματική χρήση, χωρίς 
τη χρήση εργαλείων.

Χάρις στο ενσωματωμένο gel στεγανοποίησης, το Shell Box προστατεύει ηλεκτρικές 
συνδέσεις μικρής διατομής (0,2 –4 mm2) από νερό, υγρασία και σκόνη σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη και 5 διαφορετικές εκδόσεις που επιτρέπουν τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις χαμηλής τάσης έως 5 αγωγούς ενιαίας επαφής και έως 2 αγωγούς σε 
δύο ή τρεις φάσεις.

Προστασία από νερό 
και καιρικές συνθήκες
Το gel στεγανοποίησης που περιέχεται στις μίνι μούφες, μονώνει και προστατεύει τις 
ηλεκτρικές συνδέσεις από το νερό, την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες.
Ο σχεδιασμός τους και το σύστημα κλεισίματός που έχουν, αποτρέπουν τη διαρροή
gel εκτός της μούφας, παρά μόνο στο σημείο εισόδου του καλωδίου κάτι που 
διασφαλίζει ότι η σύνδεση είναι καλά σφραγισμένη. 

Επισκέψιμο προϊόν
H φύση του gel στεγανοποίησης και η τεχνολογία σχεδιασμού των caps Spring Box 
καθιστούν τις μίνι μούφες επισκέψιμες. Με άλλα λόγια μπορούμε ανά πάσα στιγμή να 
ελέγξουμε τη σύνδεσή μας ή να δουλέψουμε σε καθέναν από τους αγωγούς.

Οικολογικό προϊόν
Το gel στεγανοποίησης μέσα στη μίνι μούφα είναι μη τοξικό και κατατάσσεται στα 
μη επικίνδυνα υλικά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1272/2008 (CLP).



Spring Box® caps
Οι μίνι μούφες Shell Box διατηρούν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά και οφέλη 
των caps Spring Box με μοχλούς σύσφιξης.
•	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία μεγάλη 

γκάμα εύκαμπτων ή μονόκλωνων καλωδίων 
διατομής από 0.2 έως 4 mm2

•	Μετρημένη ηλεκτρική τάση:		600	V
•	Ονομαστικό ρεύμα:	32	A
•	Δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ακόμα και σε αγωγούς μικρής διατομής
•	Συμβατό με την Οδηγία Χαμηλής Τάσεως 2014/35/EU	σύμφωνα με τα 

Πρότυπα EN	60947-7-1, EN	60998-2-2 και	την πιστοποίηση TÜV-Rheinland	

Η μίνι μούφα Shell Box είναι έτοιμη για άμεση χρήση !!!

Shell Box 222
Σύνδεση καλωδίων 2 αγωγών

Shell Box 332
Σύνδεση καλωδίων 3 αγωγών

Τοποθετήστε το ή τα caps 
μέσα στη μίνι μούφα Shell 
Box και κλείστε την. 

Tο gel που υπάρχει μέσα στη 
μούφα θα ξεχειλίσει και θα 
φράξει το σημείο εισόδου των 
αγωγών, προστατεύοντας τη 
σύνδεση από νερό, υγρασία 
και σκόνη.

Προστασία & 
ασφάλεια 
συνδέσεων σε
3 απλά βήματα 

10 mm

Ξύστε τον κάθε 
αγωγό αφήνωντας 
μόνο 10 mm χαλκό 
και σηκώστε τους 
μοχλούς σύσφιξης. 

1 Τοποθετήστε τους 
αγωγούς στις 
αντίστοιχες 
υποδοχές του caps 
Spring Box και
κατεβάστε τους 
μοχλούς σύσφιξης.
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Χρήσεις
•	 Μόνωση και προστασία, ακόμα και σε περίπτωση επαφής με το νερό, ηλεκτρικών 

συνδέσεων χαμηλής τάσης χρησιμοποιώντας καλώδια μικρής διατομής (φωτισμού, 
αυτοματισμού σε παράθυρα και πόρτες, τηλεφώνων, τηλεπικοινωνιών, ήχου κλπ)

•	Καλωδίωση κουτιών διακλάδωσης σε οροφές ή στον εξωτερικό χώρο
•	Μόνωση και πρόσθετη προστασία συνδέσεων σε κουτιά διακλάδωσης
•	Τελική μόνωση ενεργών καλωδίων

Ικανότητα σύνδεσης: Έως 5 αγωγούς ενιαίας επαφής ή έως 2 αγωγούς σε δύο ή τρεις 
φάσεις.
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Shell Box 112 Μίνι μούφα με ενσωματωμένο gel & 1 caps 2 αγωγών Spring Box 2

Σύνδεση και προστασία 1 πόλου - 2 αγωγών

ΣΥΝΔΕΣΗ

πόλοι     αγωγοί/πόλο    διατομή

1 2 0,2-4

MJB112

1

Shell Box 113 Μίνι μούφα με ενσωματωμένο gel & 1 caps 3 αγωγών Spring Box 3

Σύνδεση και προστασία 1 πόλου - 3 αγωγών

ΣΥΝΔΕΣΗ

πόλοι cables/pol sect. (mm2)

1
3 0,2-4

MJB113

1

Shell Box 222 Μίνι μούφα με ενσωματωμένο gel & 2 caps 2 αγωγών Spring Box 2

Σύνδεση και προστασία 2 πόλων - 2 αγωγών 

ΣΥΝΔΕΣΗ

πόλοι cables/pole sect. 
(mm2)

2 2 0,2-4

MJB222

2

Shell Box 215 Μίνι μούφα με ενσωματωμένο gel & 1 caps 5 αγωγών Spring Box 5

Σύνδεση και προστασία 1 πόλου - 5 αγωγών

CoNNECTIoN	CApACITy

poles cables/pole sect. (mm2)

1
5 0,2-4

MJB215

2

Shell Box 332 Μίνι μούφα με ενσωματωμένο gel & 3 caps 2 αγωγών Spring Box 2

Σύνδεση και προστασία 3 πόλων - 2 αγωγών 

CoNNECTIoN	CApACITy

poles cables/pole sect. (mm2)

3
2 0,2-4

MJB332

3

lefteris
Rectangle

lefteris
Rectangle

lefteris
Rectangle

lefteris
Rectangle

lefteris
Rectangle

lefteris
Textbox
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣπόλοι   αγωγοί/πόλο   διατομή (mm2)    1                 2                     0,2-4

lefteris
Textbox
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣπόλοι   αγωγοί/πόλο   διατομή (mm2)    1                 3                     0,2-4

lefteris
Textbox
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣπόλοι   αγωγοί/πόλο   διατομή (mm2)    2                 2                     0,2-4

lefteris
Textbox
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣπόλοι   αγωγοί/πόλο   διατομή (mm2)    1                 5                     0,2-4

lefteris
Textbox
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣπόλοι   αγωγοί/πόλο   διατομή (mm2)    3                 2                     0,2-4




