QUICK-CONNECT – PROSTĚ KLASIKA
Se zavedením bezšroubového technologie připojení v roce 1998, stanovila společnost Bals zcela nová
měřítka. Byli jsme první společností, která světu nabídla tuto spolehlivou a časově úspornou inovaci.
Patentovaný systém, který má nepřekonatelné výhody oproti dříve používaným šroubovým spojům,
se rychle vyvinul do průmyslového standardu. Bals dodnes, jako jediný výrobce na světě, nabízí
bezšroubové připojení svorek pro vidlice a zásuvky i v provedení 63A. Opravdu jedinečné jsou také
vidlice QUICK-CONNECT se změnou fáze v provedení 16A a 32A.
Podle názoru mnoha odborníků je náš koncept QUICK-CONNECT, který je založen na bezšroubovém
systému pružinové svorky, nejvhodnějším systémem pro rychlé a snadné řešení náročných úkolů, s
nimiž se setkáváme při zapojení a údržbě průmyslových vidlic a zásuvek.

ODOLNÉ VIBRACÍM
QUICK-CONNECT není citlivý na otřesy, vibrace ani teplotní výkyvy. Díky technologii pružinového
připojení vydrží optimální spojení vodiče a svorky i ty nejpřísnější dlouhodobé vibrační testy
nezávislých zkušebních ústavů. To je velká výhoda oproti standardním šroubovým spojům, které
bývají na poruchy spojů náchylné.

VĚTŠÍ KONTAKTNÍ PLOCHA
Nově navržená pružinová svorka má vylepšený kontaktní úhel. Kontaktní plocha se tak
zvětší o téměř 70%. Tím je zajištěno výrazně lepší spojení mezi vodičem a
kontaktem.

BEZPEČNÉ SPOJENÍ
QUICK-CONNECT zaručuje bezpečnou instalaci a díky technologii pružinového připojení je odolný vůči
vibracím a teplotním výkyvům. Dotykem prstu svorka vizuálně a zvukově uzamkne zasunutý
odizolovaný vodič a zajistí spolehlivé a trvalé připojení.

BEZÚDRŽBOVÝ
QUICK-CONNECT je zcela bezúdržbový. Kontakt pružiny je optimalizován a přednastaven tak, aby byl
zajištěn stálý konstantní tlak na měď. Naše upnutí vodičů tak zaručuje optimální spojení po celou
dobu životnosti. Nejsou proto nutné časté kontroly jako u šroubových svorek.

BEZŠROUBOVÝ – BEZPEČNÝ – BEZÚDRŽBOVÝ

1 Odizolovaný vodič zasuňte do otevřených svorek
2 Uzavřete kliknutím
3 Snadné otevření svorky pomocí standardního šroubováku

PRO VŠECHNY TYPY MĚDĚNÝCH VODIČŮ
Při dodání jsou svorky QUICK-CONNECT v základní poloze otevřené a jsou vhodné pro měděné vodiče
všech typů a kvalit - bez ohledu na průměr vodiče a typ izolace. Bez ohledu na to, zda jsou pevné
nebo pružné, s dutinkou nebo bez dutinky - svorka pojme všechny typy měděných vodičů.

