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Teplom stiahnuteľné letovacie spojky slúžia k vytváraniu elektrických spojení prevažne spletaných vo-
dičov, pri ktorom sa v jednom pracovnom cykle prevedie zletovanie aj rôznych prierezov vodičov súčas-
ne s ich zaizolovaním a utesnením. Spojenie vyniká vysokou pevnosťou v ťahu. 

POUŽITIE
TS®L spojky môžeme využiť vo všetkých oblastiach údržby a opra-
várenstva, vo výrobných prevádzkach, pri montážnych a servis-
ných prácach. Ďalej môžeme použiť tento výrobok pri elektrikár-
skych, elektronických, inštalačných a špeciálnych činnostiach a na 
spojovanie spletených vodičov, ukončovanie vodičov k rôznym 
komponentom, spojovanie a ukončovanie koaxiálnych káblov, 
ukončovanie zemných vodičov k tieneniu, montáže zabezpečo-
vacích zariadení a pod.). Najlepšieho výsledku dosiahneme, keď 
spoj vytvárame pomocou teplovzdušnej pištole s deflektorom.

VÝHODY
• pevné spojenie vodičov, pevnejšie než vodič
• výborné izolačné a tesniace vlastnosti
• rýchle prispôsobenie spojky akémukoľvek tvaru
• možnosť neustálej kontroly vytváraného
• spoja (výrobok je číry)

TECHNICKÉ DÁTA
Zloženie nízkotaviteľnej pájky: Sn 50 %, Pb 32 %, Cd 18 %
Úbytok napätia v spoji: 2,0 mV
Pevnosť spoja v ťahu: pevnejší než vodič

Elektrická pevnosť: 2 kV/cm za min.
Teplotná odolnosť: od –55 °C do 125 °C
Izolačný odpor: 1 × 109 Ω/cm za min.
Maximálna teplota vodičov: od 85 °C do 125 °C

SÚVISIACE PRODUKTY 
•  TS® HADICA

TS® L  
TEPLOM STIAHNUTEĽNÉ LETOVACIE SPOJKY

SADA SKLADOVÉ ČÍSLO
TS® L sada 3–11 mm 791 000
TS® L 03 3 mm 791 003
TS® L 05 5 mm 791 005
TS® L 07 7 mm 791 007
TS® L 09 9 mm 791 009
TS® L 11 11 mm 791 011




