
CZ Voděodolné spojky a propojovací krabičky Solight WW001 – WW004 

Toto zařízení slouží k propojení dvou a třížílových vodičů.  

Parametry 

 WW001 WW002 WW003 WW004 
Počet kontaktů 3 3 3 4 
Max. napětí 450V AC 
Max. proud 9A 10A 24A 
Pro Ø kabelu 5 – 7,5mm 5 – 12mm 
Průřez vodičů 0,5 – 1,0mm2 0,5 – 2,5mm2 
Třída ochrany IP68 
Provozní teplota T60 

Rozměry 65 x 18mm 70 x 24mm 138 x 43 x 
35mm 

138 x 78 x 
35mm 

 
Společnost Solight Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody a vady způsobené nesprávnou 
instalací spojovacích konektorů a krabiček. Pro dodržení vodotěsných vlastností produktů je nutno 
nepřekračovat hloubku ponoru 3m nebo dobu ponoru 48 hodin. Po překročení jednoho nebo obou z 
těchto parametrů, se vlastnosti produktu mohou změnit, zejména může dojít ke vniknutí vody. Produkt 
obsahuje nainstalovaná žlutá těsnění pro kabely o průměru 5-9mm. Chcete-li použít kabel o větším 
průměru, vyměňte původní průchodky za přiloženou sadu průchodek, které umožní propojení kabelů o 
průměru 9-12mm. 

SK Vodeodolné spojky a prepojovacie krabičky Solight WW001 - WW004 

Toto zariadenie slúži na prepojenie dvoch a trojžilových vodičov. 

 WW001 WW002 WW003 WW004 
Počet kontaktov 3 3 3 4 
Max. napätie 450V AC 
Max. prúd 9A 10A 24A 
Pre Ø kábla 5 – 7,5mm 5 – 12mm 
Prierez vodičov 0,5 – 1,0mm2 0,5 – 2,5mm2 
Trieda ochrany IP68 
Prevádzková teplota T60 

Rozmery 65 x 18mm 70 x 24mm 138 x 43 
x 35mm 

138 x 78 x 
35mm 

 

Společnost Solight Holding, s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za škody a vady způsobené nesprávnou 
instalací spojovacích konektorů a krabiček. Pro dodržení vodotěsných vlastností produktů je nutno 
nepřekračovat hloubku ponoru 3m nebo dobu ponoru 48 hodin. Po překročení jednoho nebo obou z těchto 
parametrů, se vlastnosti produktu mohou změnit, zejména může dojít ke vniknutí vody. Produkt obsahuje 
nainštalovaná žltá tesnenie pre káble s priemerom 5-9mm. Ak chcete použiť kábel s väčším priemerom, 
vymeňte pôvodnej priechodky za priloženú sadu priechodiek, ktoré umožní prepojenie káblov o priemere 9-
12mm. 


