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AANPASSINGEN HAWKE 501/453/UNIV. & 153/UNIV. HAWKE 501/453/RAC(/L) & 153/RAC(/L) HAWKE ICG653/UNIV.(/L) HAWKE PSG553/RAC

De achtermoer is voorzien van een kabeldiameter-indicatie, 

waardoor deze met een 'perfect fit' wordt aangedraaid. Dit 

voorkomt beschadiging van de kabelmantel.

X X X X

De achtermoer heeft een gladde oppervlakte. Bij een correct 

aangedraaide achtermoer is er geen schroefdraad meer 

zichtbaar. Ook dit voorkomt het te vast (of te los) aandraaien 

van de moer.

X X X X

De kabelwartel heeft naast een IP66, IP67 en IP68 nu ook 

een IP69 rating. Dit is een belangrijke eigenschap voor o.a. 

de voedsel- en farmaceutische industrie, waar vaak met 

stoom wordt gereinigd en de wartel nu uitstekend tegen 

bestand is.
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Voor deze serie is een upgrade-kit beschikbaar om de wartel 

eenvoudig om te bouwen naar een compound variant.
Alleen voor de HAWKE 453/UNIVERSAL

Bij deze wartel is geen tweecomponentenhars nodig. De 

rubberen afsluiting waar de aders worden doorgevoerd 

is voorbewerkt met gaten. Voorheen moesten deze gaten 

m.b.v. een speciale punchtool op locatie worden gemaakt. 

Niet gebruikte gaten kunnen worden afgesloten met de 

meegeleverde plugjes.

X

De kneedbare tweecomponentenhars die voor de afsluiting 

rondom de aders zorgt heeft een nieuwe samenstelling 

waardoor deze sneller is uitgehard.

X

Optioneel is een injecteerbare tweecomponentenhars 

beschikbaar. Ook deze variant is sneller uitgehard. 

Deze hars is sneller aan te brengen dan de tradionele 

kneedbare hars.

X

De tweecomponentenhars bevindt zich in een transparante 

kunststof huls, waardoor de conditie van de hars snel kan 

worden geïnspecteerd zonder de huls te verwijderen.

X

VOORDELEN VOORDELEN VOORDELEN VOORDELEN

Door het in acht nemen van de, op de wartel aangegeven, 

kabeldiameter-indicatie voorkom je beschadiging van de 

kabelmantel als gevolg van te strak of te los aangedraaide 

achtermoeren.
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Tijdens installatie en inspectie kun je aan de hand van de 
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Kostenbesparing tijdens de levensduur van de wartel, zowel 

bij de installatie als tijdens inspectie. Tevens draagt deze 

feature bij aan een veilige kabelaansluiting. Dit is in een 

Ex-omgeving van cruciaal belang.
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Het sneller uitharden van de kneed- of giethars en de 

transparante huls dragen bij aan een eenvoudige en 

tijdsbesparende installatie/inspectie van de wartel.

Door vooraf aangebrachte geleidingsgaten in de rubberen 

afsluiting is er geen punchtool meer nodig tijdens te 

installatie. Deze voorbewerking zorgt voor een aanzienlijke 

tijdwinst bij het installeren van de wartel.

Kostenbesparing tijdens de levensduur van de wartel, zowel 

bij de installatie als tijdens inspectie. Tevens draagt deze 

feature bij aan een veilige kabelaansluiting. Dit is in een 

Ex-omgeving van cruciaal belang.

De PSG553/RAC is de snelst te monteren barrier wartel 

zonder compound. Omdat de afsluiting dienst doet als 

barrier hoef je geen rekening te houden met het uitharden 

van tweecompontenhars. Wel is het van belang dat de 

seal, qua aantal gaten aansluit bij het aantal aders. Voor 

ongebruikte gaten zijn stopping-plugs voorhanden. 

Kostenbesparing tijdens de levensduur van de wartel, zowel 

bij de installatie als tijdens inspectie. Tevens dragen deze 

features bij aan een veilige kabelaansluiting. Dit is in een 

Ex-omgeving van cruciaal belang.

Verbeteringen aan de vernieuwde HAWKE kabelwartels (verwacht in oktober 2019)


