
Valualumiininen 
kytkentärasia 
haastaviin 
ja vaativiin 
ympäristöihin.



Tuotetiedot

Made by GARO 
Aloitimme liiketoimintamme vuonna 1939 Smålandin Gnosjössä, ja olemme edelleen 

uskollisia kotiseutuamme kohtaan. Siellä sijaitsee pääkonttorimme, ja juuri siellä, Smålandin 

ominaisessa yrittäjähengessä, kehitimme ja valmistimme kytkentärasian, joka on yksi 

ensimmäisistä tuotteistamme. Siitä lähtien kehitys on ollut nopeaa, ja valetulla 

kytkentärasiallamme ei nykyään ole paljoakaan yhteistä edeltäjänsä kanssa, lukuun 

ottamatta sen perinteistä muotoilua. Kyseessä on nimittäin todellinen kovis, joka kestää 

haastavissa ympäristöissä niin rankkasateet kuin pohjoisen kylmyyden.
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Vaivattomampi työpäivä 
ET TARVITSE VIITTÄTOISTA – VAIN KAKSI
Valualumiinisten kytkentärasioidemme ansiosta varastossa tai huoltoautossa ei tarvitse 

säilyttää varatuotteita. Nyt voit helposti täyttää asiakkaidesi vaihtelevat toiveet vain 

kahden version avulla sen sijaan, että sinulla olisi viisitoista erilaista vaihtoehtoa, kuten 

aiemmin. Rasioissa on luonnollisesti myös säädettävät metriset kaapeliläpiviennit, joten 

voit helposti mukauttaa ne haluttuun kaapelikokoon tapauskohtaisesti. Säästät aikaa 

ja rahaa, ja työpäiväsi on huomattavasti vaivattomampi.

KEHITETTY HAASTAVIIN YMPÄRISTÖIHIN – IP67
Rasiat on kehitetty ja testattu tiukoin kriteerein, jotta ne selviytyvät kaikista haasteista, 

joita vaativat ympäristöt, kuten satamat, rautatietunnelit, kaivokset tai muut niille asettavat. 

Ne on valmistettu alumiinista ja niiden takaosa on Mangnelis-materiaalia, joten ne ovat 

sekä iskunkestäviä että erityisen hyvin korroosiosuojattuja. Korkean IP67-kotelointiluokkansa 

ansiosta ne on yksinkertaisesti tehty rankkasateeseen, ja ne kestävät niin ankaran kylmyyden 

kuin paahtavan kuumuuden.

KUIN TEHTY LISÄRAKENTAMISEEN
Valurasiamme ovat täydellisiä aikaisemman asennuksen myöhempään käyttöönottoon. 

Kun asennat sulkutulpat vapaiksi jääviin läpivienteihin, voit asiakkaan halutessa tehdä niihin 

kytkennät myöhemmin. Jokaisen rasian mukana toimitetaan vakiona kaksi sulkutulppaa, 

ja niitä käytettäessä rasia täyttää edelleen korkean IP67-kotelointiluokan vaatimukset.

EI KYTKENTÄRIMAA = SUJUVAMPI ASENNUS
Locus-rasia toimitetaan ilman kytkentärimaa, sillä pikaliittimien käyttö lisääntyy kaiken 

aikaa ja monet asentajat käyttävät itse suosimiaan komponentteja. Rasian sisäpuolella 

on tukeva maadoitusliitin, ja kansi on sovitettu niin, että rasia saa asianmukaisen 

maadoituksen kumitiivisteestä huolimatta.

Tuotetiedot

3



KYTKENTÄRASIA JBL 4 (1605023)
KYTKENTÄRASIA JBL 5 (1605024)

• Kytkentärasia LOCUS 4 tai LOCUS 5,  

 jossa 4 tai 5 M25-läpivientiä, IP67

• Magnelis-materiaalista valmistettu  

 säädettävä takaosa antaa erityisen  

 hyvän korroosiosuojan

• Mukana toimitetaan aina kaksi   

 sulkutulppaa

• Tasainen kansi, jossa tilaa asiakkaan  

 merkinnöille

• Tyyppimerkintä sivussa

• Kannen asentoa voi säätää, jotta   

 Garon logo on aina vaakasuorassa

• Tukeva maadoitusliitin takaa turvallisen  

 liitännän

• Kansi on muotoiltu varmistamaan   

 oikean maakosketuksen

• IK10-luokitus takaa erityisen hyvän  

 kestävyyden

SULKUTULPPA M25      (1605026)
KAAPELILÄPIVIENTI M25 (1605025)

• Sulkutulppa M25 2 kpl IP67, 

 sopii LOCUS-rasiaan

• Kaapeliläpivienti 2 kpl M25 IP67 sopii  

 LOCUS-rasiaan, 8–16 mm:n kaapeli

• Voidaan asentaa kattoon vaijeri- tai   

 kulmakiinnikkeellä

• Lisävaruste: kiinnike asennuslevylle  

 (snro 1605027)

• Lisävaruste: kiinnityslevy    

 kattokiinnityksellä olevalle rasialle   

 (snro 1605029) 

• Lisävaruste: kattokiinnike LOCUS-  

 rasialle integroidulla vaijerikiinnikkeellä

 (1605028) JBL-AB

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot JBL 4  (snro 1605023) JBL 5  (snro 1605024) 

Läpiviennit 4xM25 5xM25

Kotelointiluokka IP67 IP67

Iskulujuus IK10 IK10

Materiaali Alumiini/Magnelis Alumiini/Magnelis

Mitat (KxLxS) 93x82x44mm 93x87,5x44mm

Tekniset tiedot Kaapeliläpiviennit M25 (snro 1605025) Sulkutulppa M25 (snro 1605026)

Kierteen koko metrinen M25 M25

Sopii kaapeleille 8-16mm

Materiaali Messinki Messinki

Tiivisteen tyyppi O-rengas O-rengas

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot Kiinnike LFP (snro 1605027) Kattokiinnike JBL-AB  
(snro 1605028)

Kiinnityslevy kattokiinnikkeelle  
VDFA (snro 1605029)

Materiaali Sinkitty Magnelis Sinkitty

Teknisk specifikation

Skannaa QR-koodit 
ja katso 
yksityiskohtaiset 
piirustukset 
ja lisätietoja 
tuotteesta.
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