
Gyors, mint egy csettintés! 
Az új SNAP-IN csatlakozás
Let's connect.



Ragadja meg a lehetőséget!  
Tapasztalja meg Ön is a SNAP-IN termékek előnyeit

A SNAP-IN csatlakozástechnika előnyei a RockStar® HDC 
csatlakozók betéteinek és moduljainak megismerésével 
válnak világossá.
 
A SNAP-IN jelentősen gyorsítja a terepi telepítést és 
karbantartást: a csupaszolt, hajlékony, 0,5-2,5 mm² 
keresztmetszetű (AWG 20 – 16), vezetékek egyszerűen 
behelyezhetők a nyitott csatlakozási pontba. A négy méretben 
kapható, rögzített pólusszámú HDC-HE SNAP-IN betétek 
minden szabványos kialakítású csatlakozóhoz használhatók. 

A RockStar® ModuPlug moduláris dugaszolható 
csatlakozórendszer még nagyobb rugalmasságot kínál. 
A különböző modulok széles választéka több lehetőséget kínál 
a funkciók kombinálására egy rendszeren belül.  
 
Az új SNAP-IN csatlakozástechnikával kombinálva nem csak 
értékes szerelési helyet lehet megtakarítani, hanem a szerelési 
idő is jelentősen lerövidül.

Típus Méret Pólusszám Rend. sz.
HDC MHE 5 FQT 1 5 2636190000
HDC MHE 5 MQT 1 5 2636180000

Moduláris kialakítás IP20-as környezetekhez, pl. 
kisfeszültségű kapcsolószekrényekhez

Névleges feszültség: 250 V (DIN EN 61984) / 600 V (UL/CSA)

HDC MHE 4 FQT 0,5 4 2635990000
HDC MHE 4 MQT 0,5 4 2635980000
HDC MHE 4X FQT 0,5 4 2636060000
HDC MHE 4X MQT 0,5 4 2636070000
HDC MHE 4X2 FQT 0,5 4 2636080000
HDC MHE 4X2 MQT 0,5 4 2636090000

Műszaki adatok
Rögzítési tartomány: 
Hajlékony vezetők érvéghüvely nélkül: 1 – 2,5 mm²
Hajlékony vezetők érvéghüvellyel: 0,5 – 2,5 mm²
Névleges áram: 16 A (DIN EN 61984)
Max. csatlakoztatási ciklus: ≥ 500 

Típus Méret Pólusszám Rend. sz.
HDC HE 06 FQT BL 3 6 2535110000
HDC HE 06 MQT BL 3 6 2534140000
HDC HE 10 FQT BL 4 10 2535120000
HDC HE 10 MQT BL 4 10 2535080000
HDC HE 16 FQT BL 6 16 2535130000
HDC HE 16 MQT BL 6 16 2535090000
HDC HE 24 FQT BL 8 24 2535140000
HDC HE 24 MQT BL 8 24 2535100000

Rögzített pólusszámú RockStar® betétek
Névleges feszültség: 500 V (DIN EN 61984) / 600 V (UL/CSA)

Rendeljen SNAP-IN mintát most! 
Már alig várja, hogy „csettinthessen”?
Akkor igényeljen máris ingyenes SNAP-IN mintát online!
www.weidmueller.com/snapin

RockStar® ModuPlug modulok
Névleges feszültség: 400 V (DIN EN 61984) / 600 V (UL/CSA)



Biztonságos csatlakozás egyetlen kattanással

Minden eddiginél gyorsabb csatlakoztatás:   
Az új SNAP-IN csatlakozástechnika teljesen új szintre növeli az Ön 
vezetékezési folyamatait. A SNAP-IN használatával a telepítés és 
karbantartás csettintésnyi idő alatt elvégezhető. 

Az új csatlakozás létrehozása és használata egyaránt egyszerű: 
A csupaszolt vezetőt közvetlenül a nyitott csatlakozási 
pontba kell helyezni, és a csatlakoztatás egyetlen kattanással 
létrehozható. Az oldás ugyanilyen egyszerű: csak nyomja meg 
a gombot, és a csatlakozási pont azonnal kinyílik. 

A csupaszolt vezetéket egyszerűen illessze 
a nyitott csatlakozási pontba, semmiféle 
előkészítésre nincs szükség.

A csatlakozást létrehozó rugó jól hallható 
kattanással zár, és a csatlakozás 
már el is készült.

A vezetéket a kioldógomb megnyomásával 
bármikor gyorsan és egyszerűen le lehet 
választani.

Hatékonyság minden lépésben

„A SNAP-IN az első, alapvetően szerszámmentes 
csatlakozástechnika a piacon. Az új, innovatív rugós mechanizmus 
a behelyezés után azonnal csatlakoztatja mind a tömör, mind a 
hajlékony vezetékeket.”

Jörg Scheer
az eszköz-és terepi csatlakoztatási részleg ügyvezető alelnöke

Ilyen egyszerű



Ennél könnyebb nem is lehetne:  
Minden vezetéktípus fél kézzel, 

szerszám nélkül csatlakoztatható.

EGYSZERŰ!

A beépített vizsgálóponttal és a 
csatlakozópontot nyitó nyomógombbal 
a karbantartás és az újravezetékezés is 

villámgyorsan elvégezhető.

KÉNYELMES!

A jövőre is gondolunk:  
Az innovatív SNAP-IN  

csatlakozással valósággá válik  
a teljesen automatizált vezetékezés.

ROBOTI- 
ZÁLÁSRA 

KÉSZ!



A hallható biztonság!  
A biztonságos csatlakozást  

jól hallható, kattanó hang jelzi.

BIZTON-
SÁGOS!

Segít a megtakarítások növelésében!  
Nincs szükség az érvéghüvelyek  

időigényes krimpelésére, így anyagot és 
időt takaríthat meg.

KÖLTSÉG-
HATÉKONY!

Gyors, mint egy csettintés – az 
egyedülálló „egérfogó-elv” 

alkalmazásával a SNAP-IN csatlakozás 
rekordidő alatt létrehozható.

GYORS!



Weidmüller – társ az Industrial Connectivity területén

Nagy tapasztalattal rendelkező szakértőként világszerte termékekkel, megoldásokkal 
és szolgáltatásokkal támogatjuk vevőinket és partnereinket az ipari környezetben 
megvalósuló energiával, jelekkel és adatokkal kapcsolatos alkalmazások területén. 
Az Önök üzletágában és piacain is otthon vagyunk, és ismerjük a holnap kihívásait. 
Így mindig képesek vagyunk személyes elvárásainak megfelelő, újszerű, hosszú távú 
és értékteremtő megoldásokat szállítani.
Együttesen fektetjük le az Industrial Connectivity mérföldköveit!

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
T +36 1 382 7700
F +36 1 382 7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu

Weboldalunkon személyre szabott 
támogatást talál:
www.weidmueller.com/contact

Nem garantáljuk, hogy az általunk a rendelés leadásának 
céljából vevőink rendelkezésére bocsátott kiadványok és 
szoftverek hibamentesek. Mindent megteszünk, hogy gyorsan 
kijavítsuk a nyomtatott anyagokban felfedezett hibákat.

Minden rendelésre vonatkoznak általános szállítási feltételeink, 
amelyek elolvashatók vállalatcsoportunk azon webhelyén, 
ahol Ön a rendelését leadja. Kérésre el is küldhetjük Önnek az 
általános szállítási feltételeket.




