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 Inspired by minimalism 

 Lasklemmen zijn uit elektrotechnische installaties niet weg te 
denken. Toch is dat precies wat veel van onze klanten willen. 
Ruimtegebrek, de moeilijke toegankelijkheid en de toename van het 
aantal kabels vormen tijdrovende uitdagingen bij hun dagelijks werk. 
Op zoek naar alternatieven hebben onze productontwikkelaars de 
HelaCon-serie steeds kleiner gemaakt. De huidige HelaCon Plus Mini 
lasklemmen (vanaf pagina 403) zijn gemakkelijk te verwerken en 
uiterst betrouwbaar. 
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 4.1 Electrical en technical tapes
Vinyl Electrical Tapes

Standaard tape HelaTape Flex15 380

Vinyl Electrical Tapes - isolatietape 
voor hogere mechanische eisen HelaTape Flex 20 382

Isolatietape voor hogere 
mechanische eisen HelaTape Flex 25 382

Premium vinyl electrical tape HelaTape Flex 1000+ 383

Premium heavy duty electrical tape HelaTape Flex 2000+ 384

Tape voor corrosiebescherming HelaTape Wrap 25 385

Geleidende Tapes

Halfgeleidende tape HelaTape Shield 310 386

Elektrische afscherming HelaTape Shield 320 386

Tapes voor hoge temperaturen

Brandwerende tape HelaTape Power 410 387

Zelf vulkaniserende tapes

Rubber tape voor laagspanning HelaTape Power 600 387

Elektrische isolatie mastic HelaTape Power 650 388

Rubber mastic tape HelaTape Power 660 RM 389

Vinyl mastic tape HelaTape Power 670 VM 390

Rubber tape voor middenspanning
HelaTape Power 700 391

HelaTape Power 715 (zonder liner) 392

Siliconen rubber tape HelaTape Power 800 393

Rubber tape voor hoogspanning HelaTape Power 810 394

Rubber tape voor hoogspanning HelaTape Power 820 (zonder liner) 395

Rubber tape  
voor extra hoge spanningen HelaTape Power 900 396

Technische tapes

Vinyl bundeltape HelaTape Allround 1500 398

Textieltapes HelaTape Tex 399

Harness tape 

Geweven tape, gemakkelijk scheurbaar HelaTape Protect 180 400

Geweven tape,  
sterk en voor hoge temperaturen HelaTape Protect 250 400

Geweven fleecetape, zacht en flexibel HelaTape Protect 300 401

Tape voor sterke geluidsreductie HelaTape Protect 1500 401
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 4.2 Las- en kroonklemmen
Voor alle adersoorten HelaCon verbindingsklem 402

Voor massieve en half-flexibele aders HelaCon Plus Mini 403

Voor massieve aders HelaCon Easy 404

Voor het aansluiten van verlichting HelaCon Lux 405

 4.3 Kabel installatiesysteem
Kabelinstallatiesysteem

Cable rod systeem

Cable Scout+ sets 406

Cable Scout+ verlengstaven 406

Cable Scout+ accessoires 407

 4.4 Afstandhouders voor inbouwverlichting
Afstandhouders

Afstandhouder voor 
inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw

SpotClip-I 408

SpotClip-II 410

SpotClip-III 412

SpotClip-Box 414

Afstandhouder voor 
inbouwverlichting -  
voor industriële gebouwen

SpotClip-Kit 416

SpotClip-Plate 418

SpotClip-Caps 420

SpotClip-Tubes 421
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Installatietechniek
Electrical en technical tapes

MATERIAAL Polyvinylchloride (PVC)

Diëlektrische sterkte 45 kV/mm

Hechting op staal 2,2 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

2,0 N/10 mm

Breekspanning 200 %

Breeksterkte 28 N/10 mm

Gebruikstemperatuur -10 °C tot +90 °C 

Hoofdkenmerken
• vinyl electrical tape in veel verschillende kleuren
• toepasbaar voor isolatie, bescherming, bundelen, onderhoud, 

markering middels kleuren enzovoort
• goed bestand tegen schurende werking, zonlicht, vocht en 

chemicaliën
• zeer flexibel en uitstekende hechting
• geschikt voor mechanische- en elektrische applicaties tot 1 kV
• VDE-goedgekeurd volgens IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
• vlamvertragend volgens UL 510

One step to the web!

Vinyl Electrical Tapes - standaard tape

HelaTape Flex 15 is een universeel toepasbare, weersbestendige vinyl tape.

HelaTape Flex15

HelaTape

HellermannTyton biedt een breed programma PVC- en rubber tapes voor het afdichten, isoleren, markeren en bundelen in de meest 
uiteenlopende elektrotechnische applicaties. PVC-tapes (HelaTape Flex) zijn ontwikkeld voor het laagspanningsbereik en leverbaar 
in vele kleuren en afmetingen. Rubber tapes (HelaTape Power) zijn geschikt voor het afdichten en isoleren van bekabeling en 
aftakkingen voor het laag-, midden- en hoogspanningsbereik. Uit textiel vervaardigde tapes (HelaTape Tex) zijn extreem sterk en 
ideaal voor het markeren, bundelen of repareren. HelaTape Protect wordt gebruikt in professionele kabelbomen en harnesses.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.
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Electrical en technical tapes

Vinyl Electrical Tapes - standaard tape
HelaTape Flex15

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-FLEX15-15x10

0,15 15,0 10,0 m blauw (BU) 710-00100

0,15 15,0 10,0 m bruin (BN) 710-00107

0,15 15,0 10,0 m geel (YE) 710-00102

0,15 15,0 10,0 m grijs (GY) 710-00108

0,15 15,0 10,0 m groen (GN) 710-00103

0,15 15,0 10,0 m groen-geel (GNYE) 710-00106

0,15 15,0 10,0 m oranje (OG) 710-00110

0,15 15,0 10,0 m rood (RD) 710-00101

0,15 15,0 10,0 m
rood (RD), grijs (GY), geel (YE), groen (GN), blauw (BU), oranje (OG), wit 

(WH), bruin (BN), zwart (BK), groen-geel (GNYE)
710-00146

0,15 15,0 10,0 m transparant (CL) 710-00147

0,15 15,0 10,0 m violet (VT) 710-00109

0,15 15,0 10,0 m wit (WH) 710-00105

0,15 15,0 10,0 m zwart (BK) 710-00104

HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15,0 25,0 m zwart (BK) 710-00115

HTAPE-FLEX15-19x20

0,15 19,0 20,0 m blauw (BU) 710-00151

0,15 19,0 20,0 m bruin (BN) 710-00158

0,15 19,0 20,0 m geel (YE) 710-00153

0,15 19,0 20,0 m grijs (GY) 710-00159

0,15 19,0 20,0 m groen (GN) 710-00154

0,15 19,0 20,0 m groen-geel (GNYE) 710-00157

0,15 19,0 20,0 m rood (RD) 710-00152

0,15 19,0 20,0 m violet (VT) 710-00160

0,15 19,0 20,0 m wit (WH) 710-00156

0,15 19,0 20,0 m zwart (BK) 710-00155

HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19,0 25,0 m zwart (BK) 710-00126

HTAPE-FLEX15-25x25

0,15 25,0 25,0 m blauw (BU) 710-00133

0,15 25,0 25,0 m bruin (BN) 710-00140

0,15 25,0 25,0 m geel (YE) 710-00135

0,15 25,0 25,0 m grijs (GY) 710-00141

0,15 25,0 25,0 m groen (GN) 710-00136

0,15 25,0 25,0 m groen-geel (GNYE) 710-00139

0,15 25,0 25,0 m rood (RD) 710-00134

0,15 25,0 25,0 m violet (VT) 710-00142

0,15 25,0 25,0 m wit (WH) 710-00138

0,15 25,0 25,0 m zwart (BK) 710-00137

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.
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Electrical en technical tapes

Vinyl Electrical Tapes -  
isolatietape voor hogere mechanische eisen

HelaTape Flex 20: extra dikte zorgt voor snellere opbouw van lagen.

HelaTape Flex 20

MATERIAAL Polyvinylchloride (PVC)

Diëlektrische sterkte 45 kV/mm

Hechting op staal 2,5 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

2,5 N/10 mm

Breekspanning 260 %

Breeksterkte 40 N/10 mm

Gebruikstemperatuur -10 °C tot +90 °C 

Hoofdkenmerken
• vinyl electrical tape met sterke rubber lijmlaag
• geschikt voor mechanische en elektrische toepassingen tot 1 kV
• extra tapedikte voor snellere laagopbouw en extra slijtvastheid
• bestand tegen weersinvloeden
• vlamvertragend volgens UL 510

HelaTape Flex 20

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-FLEX20-19x20 0,20 19,0 20,0 m zwart (BK) 710-10300

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

HelaTape Flex 25

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-FLEX25-19x33 0,25 19,0 33,0 m zwart (BK) 710-00450

HTAPE-FLEX25-38x33 0,25 38,0 33,0 m zwart (BK) 710-00451

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Vinyl Electrical Tapes -  
isolatietape voor hogere mechanische eisen
HelaTape Flex 25

MATERIAAL Polyvinylchloride (PVC)

Diëlektrische sterkte 45 kV/mm

Hechting op staal 2,6 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

2,6 N/10 mm

Breekspanning 240 %

Breeksterkte 46 N/10 mm

Gebruikstemperatuur -10 °C tot +90 °C 

HelaTape Flex 25 voor hogere slijtvastheid.

Hoofdkenmerken
• vinylfolie voorzien van rubber lijmlaag van hoge kwaliteit
• extra dik materiaal
• zeer goed bestand tegen zonlicht, water, oliën, zuren, logen 

corrosieve chemicaliën
• toepasbaar voor isolatie, bescherming, bundelen, onderhoud enzovoort
• superieure premium tapes met excellente all-wheather prestaties
• vlamvertragend volgens UL 510



383

4.1

Meer informatie op www.HellermannTyton.nl/installatietechniek

U
itg

av
e 

m
ei

 2
01

7

Installatietechniek
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MATERIAAL Polyvinylchloride (PVC)

Diëlektrische sterkte 45 kV/mm

Hechting op staal 3,0 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

2,5 N/10 mm

Breekspanning 300 %

Breeksterkte 35 N/10 mm

Gebruikstemperatuur -18 °C tot +105 °C

Hoofdkenmerken
• all-wheather, professionele zelfklevende electrical tape
• excellente prestaties en duurzaamheid over een groot 

temperatuurbereik (van -18 tot +105 ⁰C) volgens CSA C22.2
• VDE goedgekeurd volgens IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
• o.a. toepasbaar voor het isoleren, beschermen, bundelen,  

markeren middels kleuren, zowel tijdens installeren als onderhoud
• drukgevoelige lijm op rubber basis van hoge kwaliteit
• constante prestaties bij lage temperaturen
• uitstekend bestand tegen schurende werking, vocht, chemicaliën, 

corrosie en blootstelling aan UV-straling
• primair isoleren van aftakkingen tot 1 kV
• beschermende buitenmantel voor aftakkingen in het laag-,  

midden- en hoogspanningsbereik
• vlamvertragend volgens UL 510
• voor zowel binnen- als buitentoepassing
• maat 19 mm x 20 m is per rol verpakt in een kunststof box
• kleur zwart ook leverbaar in blisters van 10 rollen (artikelnr. 710-10601)

Vinyl Electrical Tapes -  
premium vinyl electrical tape 

HelaTape Flex 1000+ is ook bij lage temperaturen goed te verwerken.

HelaTape Flex 1000+

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-FLEX1000+19x6 0,18 19,0 6,0 m zwart (BK) 710-10600

HTAPE-FLEX1000+19x20

0,18 19,0 20,0 m blauw (BU) 710-10603

0,18 19,0 20,0 m bruin (BN) 710-10608

0,18 19,0 20,0 m geel (YE) 710-10605

0,18 19,0 20,0 m grijs (GY) 710-10609

0,18 19,0 20,0 m groen (GN) 710-10606

0,18 19,0 20,0 m groen-geel (GNYE) 710-10612

0,18 19,0 20,0 m rood (RD) 710-10604

0,18 19,0 20,0 m wit (WH) 710-10607

0,18 19,0 20,0 m zwart (BK) 710-10602

HTAPE-FLEX1000+19x20 PACK 0,18 19,0 20,0 m zwart (BK) 710-10601

HTAPE-FLEX1000+19x33 0,18 19,0 33,0 m zwart (BK) 710-10610

HTAPE-FLEX1000+50x33 0,18 50,0 33,0 m zwart (BK) 710-10611

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.
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MATERIAAL Polyvinylchloride (PVC)

Diëlektrische sterkte 48 kV/mm

Hechting op staal 2,8 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

2,4 N/10 mm

Breekspanning 300 %

Breeksterkte 40 N/10 mm

Gebruikstemperatuur -18 °C tot +105 °C

Hoofdkenmerken
• all-wheather, professionele, zeer flexibele zelfklevende vinyl  

electrical tape met grotere dikte voor meer mechanische en 
elektrische bescherming

• excellente prestaties en duurzaamheid over een groot 
temperatuurbereik (van -18 tot +105 ⁰C) volgens CSA C22.2

• drukgevoelige lijm op rubber basis van hoge kwaliteit
• constante prestaties bij lage temperaturen
• vlamvertragend volgens UL 510
• uitstekend bestand tegen schurende werking, vocht, chemicaliën, 

corrosie en blootstelling aan UV-straling
• primaire isolatie voor bekabeling en aftakkingen tot 1 kV

Vinyl Electrical Tapes -  
premium heavy duty electrical tape

HelaTape Flex 2000+ de beste keuze voor professionele installatie.

HelaTape Flex 2000+ premium isolatietape voor  
zwaardere mechanische eisen

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-FLEX2000+19x20 0,21 19,0 20,0 m zwart (BK) 710-10701

HTAPE-FLEX2000+38x20 0,21 38,0 20,0 m zwart (BK) 710-10705

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Polyvinylchloride (PVC)

Diëlektrische sterkte 40 kV/mm

Hechting op staal 2,4 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

2,0 N/10 mm

Breekspanning 200 %

Breeksterkte 44 N/10 mm

Gebruikstemperatuur -10 °C tot +90 °C 

Hoofdkenmerken
• speciale lijmlaag met een excellente bescherming tegen corrosie
• volledige bescherming tegen mechanische-, elektrische- en 

omgevingsinvloeden
• zeer goed bestand tegen UV-straling, water, olie, vocht, bacteriën en 

schimmels
• ook toepasbaar voor slangen en leidingen, in applicaties bujiten of 

ondergronds

Vinyl Electrical Tapes -  
tape voor corrosiebescherming

HelaTape Wrap 25 kan zowel boven- als ondergronds worden toegepast.

HelaTape Wrap 25

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-WRAP25-25x30 0,25 25,0 30,0 m zwart (BK) 710-10800

HTAPE-WRAP25-50x30 0,25 50,0 30,0 m zwart (BK) 710-10802

HTAPE-WRAP25-100x30 0,25 100,0 30,0 m zwart (BK) 710-10803

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Ethyleen Propyleen Rubber (EPR)

Gebruikstemperatuur +90 °C

Maximale 
gebruikstemperatuur 
(met tussenpozen)

+130 °C

Waterabsorptie 0,02 %

Breekspanning 500 %

Volumeweerstand 870 Ω cm

Hoofdkenmerken
• zelf-vulkaniserende, geleidende tape vervaardigd uit 

ethyleenpropyleen rubber
• bestand tegen UV-straling en vocht, eenvoudig te verwerken
• vervangt halfgeleidende laag onder de metalen afscherming, in geval 

van reparatie of verbinding van midden- of hoogspanningskabels
• blijft langdurig elastisch biedt is bestand tegen corrosie en ozon

Geleidende Tapes -  
halfgeleidende tape

HelaTape Shield 310 is een zelfvulkaniserende geleidende tape voor het 
afschermen van hoogspanningsverbindingen.

HelaTape Shield 310

HelaTape Shield 310

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-SHIELD310
0,76 19,0 4,6 m zwart (BK) 711-10000

0,76 38,0 9,1 m zwart (BK) 711-10001

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

MATERIAAL vertind koper

Breekspanning 5 %

Hoofdkenmerken
• tape met vertind koperen afscherming
• snel en eenvoudig te verwerken door gaasstructuur
• uitstekende vormbaar
• goede elektromagnetische eigenschappen
• om aftakkingen of aansluitingen van afgeschermde kabels te realiseren

Geleidende Tapes -  
elektrische afscherming

HelaTape Shield 320 biedt goede elektromagnetische afscherming.

HelaTape Shield 320

HelaTape Shield 320

TYPE
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-SHIELD320 25,0 4,6 m naturel (NA) 711-10002

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL natuurlijk rubber (NR)

Gebruikstemperatuur +80 °C

Maximale 
gebruikstemperatuur 
(met tussenpozen)

+95 °C

Treksterkte (N/mm²) 2 N/mm²

Breekspanning 300 %

Diëlektrische sterkte 14 kV / mm

Hoofdkenmerken
• zelf vulkaniserende rubber tape voor laagspanning
• voor primaire isolatie tot 1 kV
• gemakkelijk aan te brengen rond onregelmatige vormen en 

oppervlakken
• compatible met alle geëxtrudeerde, diëlektrische 

kabelisolatiematerialen
• bestand tegen weersinvloeden en vlamvertragend volgend UL 510
• toepassing in combinatie met HelaTape Flex voor mechanische 

bescherming

Zelf vulkaniserende tapes -  
rubber tape voor laagspanning

HelaTape Power 600 is een zelfvulkaniserende rubber tape voor laagspanning.

HelaTape Power 600

HelaTape Power 600

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER600-19x6.7 0,76 19,0 6,7 zwart (BK) 711-10200

HTAPE-POWER600-38x6.7 0,76 38,0 6,7 zwart (BK) 711-10201

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Installatietechniek
Electrical en technical tapes

MATERIAAL elastomeer (PM)3

Breekspanning 300 %

Hoofdkenmerken
• elastomeertape zonder drager of scheidingsfolie
• uitstekende brandwerende eigenschappen, voor hoogspannings-  

en datakabels
• voor kabelbescherming in kabeltracés, verdeeldozen, 

beschermslangen etc.
• zeer flexibel, goed te vormen, gemakkelijk te verwerken
• vormt thermische beschermlaag bij blootstelling aan vlammen
• doorstaat brandbaarheidstest volgens Con-Ed EO 5343-14
• bestand tegen vlammen uit bunsenbrander gedurende vele minuten
• bestand tegen water, chemicaliën en UV-straling

Tapes voor hoge temperaturen -  
brandwerende tape

HelaTape Power 410 is een elastomeer tape zonder drager en biedt uitstekende 
vlamvertragende eigenschappen.

HelaTape Power 410

HelaTape Power 410

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER410 0,76 38,0 6,0 m grijs (GY) 711-10100

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL IIR

Gebruikstemperatuur +90 °C

Maximale 
gebruikstemperatuur 
(met tussenpozen)

+130 °C

Waterabsorptie 0,1 %

Volumeweerstand 10¹5 Ω cm

Diëlektrische sterkte 19,7 kV / mm

Hoofdkenmerken
• zelf vulkaniserend, isolerend compound voor het afdichten en 

opvullen van kabelmantels tot 1 kV
• gemakkelijk aan te brengen rond onregelmatige vormen en 

oppervlakken
• langdurig elastisch en bestand tegen veroudering
• perfecte hechting op metaal en alle soorten kabelisolatie en -mantels
• biedt excellente afscherming tegen vocht
• bestand tegen zoutwater, ozon, olie en corrosieve chemicaliën
• toepassing in combinatie met HelaTape Flex voor mechanische 

bescherming

Zelf vulkaniserende tapes -  
elektrische isolatie mastic

HelaTape Power 650 zelfvulkaniserend isolatiecompound is uiterst flexibel.

HelaTape Power 650

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER650 3,20 38,0 1,5 m zwart (BK) 711-10300

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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Electrical en technical tapes

MATERIAAL Ethyleen Propyleen Rubber (EPR), IIR

Gebruikstemperatuur +90 °C

Maximale 
gebruikstemperatuur 
(met tussenpozen)

+130 °C

Waterabsorptie 0,1 %

Treksterkte (N/mm²) 1,5 N/mm²

Diëlektrische sterkte 19,7 kV / mm

Hoofdkenmerken
• zelf vulkaniserende rubber mastic tape
• achterzijde uit EPR met kleverige, temperatuurstabiele masticlijm
• ontwikkeld voor elektrische isolatie en vochtafdichting
• kan worden toegepast als vervanger voor kabelmantel
• perfecte hechting en afdichting op koperen en aluminium geleiders
• gemakkelijk aan te brengen rond onregelmatige vormen en 

oppervlakken
• perfecte hechting op metaal en alle soorten kabelisolatie en -mantels
• bestand tegen UV-straling, vocht, corrosie en chemicaliën
• primaire elektrische isolatie voor bus bar verbindingen tot 35 kV
• toepassing in combinatie met HelaTape Flex voor mechanische 

bescherming

Zelf vulkaniserende tapes -  
rubber mastic tape

HelaTape Power 660 is een zeer flexibele rubber mastic tape, voor afdichten en 
opvullen.

HelaTape Power 660 RM

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER660-RM 1,65 50,8 3,0 m zwart (BK) 711-00307

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Polyvinylchloride (PVC), IIR

Gebruikstemperatuur +80 °C

Maximale 
gebruikstemperatuur 
(met tussenpozen)

+95 °C

Waterabsorptie 0,9 %

Treksterkte (N/mm²) 16 N/mm²

Breekspanning 200 %

Volumeweerstand 10¹² Ω cm

Diëlektrische sterkte 19,7 kV / mm

Hoofdkenmerken
• eenvoudig te verwerken vinyl mastic tape
• zelfklevend, zonder uitrekken
• zeer kleverige mastic laag en vormt een uitstekende  

afdichting tegen vocht
• vinyl toplaag zorgt voor extra bescherming
• constante prestaties bij lage temperaturen
• voor primaire isolatie tot 1 kV 
• compatible met alle geëxtrudeerde kabelisolatiematerialen
• UV- en weersbestendig

Zelf vulkaniserende tapes -  
vinyl mastic tape

HelaTape Power 670 biedt een extra vinyl beschermlaag over het mastic 
compund.

HelaTape Power 670 VM

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER670-VM 1,20 100,0 3,0 m zwart (BK) 711-00304

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Polyisobuthyleen Rubber (PIBR)

Gebruikstemperatuur +90 °C

Waterabsorptie 0,02 %

Treksterkte (N/mm²) 2,4 N/mm²

Breekspanning 700 %

Volumeweerstand 10¹³ Ω cm

Diëlektrische sterkte 35 kV / mm

Hoofdkenmerken
• zelf vulkaniserende tape voor middenspanning, vervaardigd uit 

polyisobuthyleen
• voor het isoleren en ommantelen van voedingskabels tot 46 kV
• zorgt voor elektrische stabiliteit en permanente vochtafdichting
• uitstekende elastische eigenschappen zorgen voor snel en 

gemakkelijk verwerken
• excellent bestand tegen UV-straling, vocht, corrosie en chemicaliën
• toepasbaar bij temperaturen tussen -40 tot +90 ⁰C
• compatible met alle geëxtrudeerde kabelisolatiematerialen

Zelf vulkaniserende tapes -  
rubber tape voor middenspanning

HelaTape Power 700 is een zelf vulkaniserende rubber tape voor middenspanning.

HelaTape Power 700

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER700-PIB 0,50 19,0 10,0 m zwart (BK) 711-00308

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Ethyleen Propyleen Rubber (EPR)

Gebruikstemperatuur +90 °C

Maximale 
gebruikstemperatuur 
(met tussenpozen)

+130 °C

Waterabsorptie 0,06 %

Treksterkte (N/mm²) 2,1 N/mm²

Breekspanning 700 %

Volumeweerstand 10¹6 Ω cm

Diëlektrische sterkte 30 kV / mm

Deze uit rubber vervaardigde, zelf vulkaniserende tape wordt gebruikt 
voor elektrische isolatie, bescherming en afdichting van verbindingen 
en aftakkingen van bekabeling tot 35 kV. Het materiaal heeft geen liner, 
wat resulteert in een snellere verwerking van de tape. De tape is zeer 
goed bestand tegen UV-straling, vocht, corrosie, ozon en chemicaliën. 
HelaTape Power 715 is compatible met alle geëxtrudeerde, diëlectrische 
kabelisolatiematerialen.

Hoofdkenmerken
• uit rubber vervaardigde zelf vulkaniserende tape zonder liner
• toepasbaar als afdichting tegen water en corrosiebescherming
• uitstekende elektrische isolatie en bescherming tegen weersinvloeden
• tijdbesparend verwerken door tape zonder liner
• eenvoudig aan te brengen, zeer flexibel

Zelf vulkaniserende tapes - rubber tape voor 
middenspanning - zonder liner

HelaTape Power 715 maakt een snellere opbouw van lagen mogelijk doordat er 
zonder liner wordt gewerkt.

HelaTape Power 715

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER715-19x5 0,50 19,0 5,0 m zwart (BK) 711-00310

HTAPE-POWER715-19x10 0,50 19,0 10,0 m zwart (BK) 711-00311

HTAPE-POWER715-25x10 0,50 25,0 10,0 m zwart (BK) 711-00312

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Silicone (SI)

Gebruikstemperatuur +180 °C 

Treksterkte (N/mm²) 7 N/mm²

Breekspanning 400 %

Volumeweerstand 10¹⁴ Ω cm

Diëlektrische sterkte 23,5 kV / mm

Hoofdkenmerken
• uit chemisch verlinkt siliconen rubber vervaardigde zelfvulkaniserende 

tape
• bescherming, afdichting en isolatie voor laag-, midden- en 

hoogspanning 
• bestand tegen creepage en oppervlakte-erosie
• vormt een vaste massa na aanbrengen
• bestand tegen UV, weersinvloeden en oliën
• geen lijmcoating
• homogene massa, voor zowel isolatie als vochtbestendigheid

Zelf vulkaniserende tapes -  
siliconen rubber tape

HelaTape Power 800, de middellijn vereenvoudigt het overlappend wikkelen.

HelaTape Power 800

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER800 0,51 25,0 9,1 m grijs (GY) 711-10400

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Ethyleen Propyleen Rubber (EPR)

Gebruikstemperatuur +90 °C

Maximale 
gebruikstemperatuur 
(met tussenpozen)

+130 °C

Waterabsorptie 0,06 %

Treksterkte (N/mm²) 2,4 N/mm²

Breekspanning 750 %

Volumeweerstand 10¹6 Ω cm

Diëlektrische sterkte 30 kV / mm

Hoofdkenmerken
• zelf vulkaniserende tape voor het isoleren en ommantelen van 

aftakkingen tot 69 kV
• halogeenvrij, uitstekend bestand tegen het corona-effect,  

ozon en UV-straling
• excellent bestand tegen vocht, corrosie en chemicaliën
• ideaal voor het afdichten van verbindingen, aftakkingen en  

reparatie van mantels
• stabiele laagopbouw, homogene samenstelling
• beschermt bus bar componenten
• compatible met alle geëxtrudeerde kabelisolatiematerialen

Zelf vulkaniserende tapes -  
rubber tape voor hoogspanning 

HelaTape Power 810 voor het ommantelen van aftakkingen tot 69 kV.

HelaTape Power 810

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER810 0,76 19,0 9,1 m zwart (BK) 711-10401

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Ethyleen Propyleen Rubber (EPR)

Gebruikstemperatuur +90 °C

Maximale 
gebruikstemperatuur 
(met tussenpozen)

+130 °C

Waterabsorptie 0,06 %

Treksterkte (N/mm²) 2,8 N/mm²

Breekspanning 750 %

Volumeweerstand 10¹6 Ω cm

Diëlektrische sterkte 31,5 kV / mm

Hoofdkenmerken
• zelf vulkaniserende tape zonder liner, voor het isoleren en 

ommantelen van aftakkingen tot 69 kV
• excellente elektrische, chemische en mechanische eigenschappen
• tijdbesparend verwerken door tape zonder liner
• stabiele laagopbouw, homogene samenstelling
• zeer flexibel, gemakkelijk aan te brengen rond onregelmatige  

vormen en oppervlakken
• compatible met alle geëxtrudeerde kabelisolatiematerialen

Zelf vulkaniserende tapes -  
rubber tape voor hoogspanning - zonder liner

HelaTape Power 820 zorgt voor een substantiële tijdbesparing doordat er zonder 
liner wordt gewerkt.

HelaTape Power 820

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER820 0,76 19,0 9,1 m zwart (BK) 711-10402

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Ethyleen Propyleen Rubber (EPR)

Gebruikstemperatuur +90 °C

Maximale 
gebruikstemperatuur 
(met tussenpozen)

+130 °C

Waterabsorptie 0,02 %

Treksterkte (N/mm²) 3,1 N/mm²

Breekspanning 930 %

Volumeweerstand 10¹6 Ω cm

Diëlektrische sterkte 38 kV / mm

Hoofdkenmerken
• uit ethyleen propyleen rubber vervaardigde tape voor hoogspanning
• excellente elektrische, mechanische, chemische en thermische 

eigenschappen
• vloeit snel over in een homogene, elektrisch stabiele massa
• voor het isoleren en ommantelen van aftakkingen in voedingskabels 

tot 138 kV
• uitstekend bestand tegen het corona-effect, ozon en corrosie
• bestand tegen UV-straling en impregneermiddelen

Zelf vulkaniserende tapes -  
rubber tape voor extra hoge spanningen

HelaTape Power 900, voor isolatie en ommanteling tot 138 kV.

HelaTape Power 900

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-POWER900-19x9.1 0,51 19,0 9,1 m zwart (BK) 711-10500

HTAPE-POWER900-25x9.1 0,51 25,0 9,1 m zwart (BK) 711-10501

HTAPE-POWER900-38x9.1 0,51 38,0 9,1 m zwart (BK) 711-10502

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Polyvinylchloride (PVC)

Hechting op staal 1,5 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

1,5 N/10 mm

Breekspanning 150 %

Breeksterkte 18 N/10 mm

HelaTape Allround 1500 - de multitape voor de technicus, om te 
bundelen en te fixeren, tijdens iedere klus. De tape kan ook worden 
gebruikt als tijdelijke beschermlaag van metalen oppervlakken.

Hoofdkenmerken
• vinylfolie voorzien van rubber lijmlaag van hoge kwaliteit
• excellente prestaties en duurzaamheid
• eenvoudig af te scheuren
• geen textiel, absorbeert geen vocht
• toepasbaar om te bundelen en te fixeren
• note: dit product heeft geen elektrisch isolerende eigenschappen

Technische tapes - vinyl bundeltape

HelaTape Allround 1500 - universele, zeer sterke bundeltape uit vinyl.

HelaTape Allround 1500

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-ALLROUND1500 0,15 51,0 46,0 m grijs (GY) 710-01000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL katoen (CO)

Gebruikstemperatuur -30 °C tot +80 °C

Hechting op 
dragermateriaal

3 N/10 mm

Breekspanning 10 %

Breeksterkte 64 N/10 mm

Hoofdkenmerken
• hoge kwaliteit textiel tapes vervaardigd uit katoen met PE-coating
• totale dikte 0,31 mm voor een hoge treksterkte
• zeer scheurvast in lengterichting
• gemakkelijk met de hand te scheuren in dwarsrichting
• mat oppervlak zonder reflectie, voor toepassing in podium-  

en standbouw
• te gebruiken voor zowel bundelen, beschermen en markeren
• tape kan worden verwijderd zonder sporen achter te laten,  

door de rubber lijmlaag van hoge kwaliteit

Technische tapes - textiel tape

HelaTape Tex is leverbaar in diverse kleuren en afmetingen.

HelaTape Tex

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-TEX-19x10

0,31 19,0 10,0 m blauw (BU) 712-00200

0,31 19,0 10,0 m geel (YE) 712-00202

0,31 19,0 10,0 m grijs (GY) 712-00206

0,31 19,0 10,0 m groen (GN) 712-00203

0,31 19,0 10,0 m rood (RD) 712-00201

0,31 19,0 10,0 m wit (WH) 712-00205

0,31 19,0 10,0 m zwart (BK) 712-00204

HTAPE-TEX-19x50

0,31 19,0 50,0 m blauw (BU) 712-00500

0,31 19,0 50,0 m geel (YE) 712-00502

0,31 19,0 50,0 m grijs (GY) 712-00506

0,31 19,0 50,0 m groen (GN) 712-00503

0,31 19,0 50,0 m rood (RD) 712-00501

0,31 19,0 50,0 m wit (WH) 712-00505

0,31 19,0 50,0 m zwart (BK) 712-00504

HTAPE-TEX-50x50

0,31 50,0 50,0 m blauw (BU) 712-00900

0,31 50,0 50,0 m geel (YE) 712-00902

0,31 50,0 50,0 m grijs (GY) 712-00906

0,31 50,0 50,0 m groen (GN) 712-00903

0,31 50,0 50,0 m rood (RD) 712-00901

0,31 50,0 50,0 m wit (WH) 712-00905

0,31 50,0 50,0 m zwart (BK) 712-00904

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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MATERIAAL Polyester (PET)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +125 °C

Hechting op staal 3 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

3 N/10 mm

Breekspanning 15 %

Breeksterkte 65 N/10 mm

Hoofdkenmerken
• harness tape, geweven polyester van hoge kwaliteit
• lijm op rubber basis zorgt voor hoge temperatuurbestendigheid en 

resistentie tegen vele middelen
• temperatuurstabiel tussen -40 en +125 °C
• temperatuurbestendigheid getest volgens LV312
• zeer goed bestand tegen schurende werking
• materiaal is zeer flexibel en met de hand te scheuren
• zorgt voor langdurige betrouwbaarheid onder variabele en extreme 

omstandigheden
• excellent bestand tegen veroudering en rottingsprocessen

Harness tape -  
geweven tape, gemakkelijk scheurbaar

HelaTape Protect 180 is zeer flexibel en wordt gebruikt voor cable harnessing.

HelaTape Protect 180

HelaTape Protect 180

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-PROTECT180 0,18 19,0 25,0 m zwart (BK) 712-10002

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

MATERIAAL Polyester (PET)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +150 °C 

Hechting op staal 2,5 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

2 N/10 mm

Breekspanning 15 %

Breeksterkte 180 N/10 mm

Hoofdkenmerken
• harness tape, geweven polyester van hoge kwaliteit, voor hoge 

temperaturen
• speciale lijm op acryl basis zorgt voor hoge temperatuurbestendigheid 

en resistentie tegen vele middelen
• temperatuurstabiel tussen -40 en +150 °C
• temperatuur- en vochtbestendigheid getest volgens LV312
• zeer goed bestand tegen schurende werking
• materiaal is zeer flexibel en met de hand te scheuren
• excellent bestand tegen veroudering en rottingsprocessen

Harness tape -  
geweven tape, sterk en voor hoge temperaturen

HelaTape Protect 250 is ontwikkeld voor cable harnessing en is bestand tegen 
zeer hoge temperaturen.

HelaTape Protect 250

HelaTape Protect 250

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-PROTECT250 0,25 19,0 25,0 m zwart (BK) 712-10003

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Installatietechniek
Electrical en technical tapes



401

4.1

Meer informatie op www.HellermannTyton.nl/installatietechniek

U
itg

av
e 

m
ei

 2
01

7

MATERIAAL Polyester (PET)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +105 °C

Hechting op staal 2 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

2 N/10 mm

Breekspanning 10 %

Breeksterkte 30 N/10 mm

Hoofdkenmerken
• harness tape, geweven zacht polyesterfleece
• zorgt voor sterke geluidsreductie
• zeer goed bestand tegen schurende werking
• lijm op basis van synthetisch rubber zorgt voor hoge 

temperatuurbestendigheid en resistentie tegen vele middelen
• temperatuurstabiel tussen -40 en +105 °C
• materiaal is zeer flexibel en met de hand te scheuren
• excellent bestand tegen veroudering en rottingsprocessen

Harness tape -  
geweven fleecetape, zacht en flexibel

HelaTape Protect 300 zorgt voor geluidsreductie en is bestand tegen vele middelen.

HelaTape Protect 300

HelaTape Protect 300

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-PROTECT300 0,30 19,0 25,0 m zwart (BK) 712-10001

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

MATERIAAL Polyamide (PA)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +130 °C

Hechting op staal 2,5 N/10 mm

Hechting op 
dragermateriaal

2 N/10 mm

Breekspanning 50 %

Breeksterkte 100 N/10 mm

Hoofdkenmerken
• harness tape, geweven polyamide velours van hoge kwaliteit
• zorgt voor de sterkste geluidsreductie
• zeer goed bestand tegen schurende werking
• lijm op basis van acryl rubber zorgt voor hoge 

temperatuurbestendigheid en resistentie tegen vele middelen
• temperatuurstabiel tussen -40 en +130 °C
• materiaal is extreem zacht en zeer flexibel
• excellent bestand tegen veroudering en rottingsprocessen

Harness tape -  
tape voor sterke geluidsreductie

HelaTape Protect 1500 is extreem zacht en zorgt voor zeer sterke geluidsreductie.

HelaTape Protect 1500

HelaTape Protect 1500

TYPE
Dikte

(T)
Breedte

(W)
Lengte

(L) Kleur Artikelnr.

HTAPE-PROTECT1500 1,50 25,0 4,0 m zwart (BK) 712-10000

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Installatietechniek
Electrical en technical tapes
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 Installatietechniek 
 Las- en kroonklemmen 

MATERIAAL Polycarbonaat (PC)

Maximale stroom 24 A

Maximale spanning 450 V

Aderdiameter
(VDE) in mm²

0,5 t/m 2,5 mm² alle adersoorten

Afstriplengte 10 mm

Brandbaarheid UL94 V0

Gebruikstemperatuur -30 °C tot +85 °C

 HelaCon verbindingsklemmen kunnen worden toegepast voor alle 
adersoorten, in algemene elektrotechnische applicaties binnen de 
woning- en utiliteisbouw. De klemmen zijn universeel toepasbaar en 
zonder gereedschap te openen of te sluiten. 

 Hoofdkenmerken 
•  universele verbindingsklem voor massieve, fl exibele en 

half-fl exibele aders
• meerdere malen te gebruiken, geen speciaal gereedschap vereist
• massieve aders kunnen zonder openen van het hendeltje 

ingevoerd worden
• compacte afmetingen
• voor 0,5 t/m 2,5 mm² in alle adersoorten
• separate testingang aan de onderzijde van de klem
• transparante behuizing maakt visuele inspectie van 

ingevoerde aders mogelijk 

 Lasklemmen - voor alle adersoorten 

 HelaCon verbindingsklem, zonder gereedschap te openen. 

 HelaCon verbindingsklem 

 HelaCon verbindingsklem 
(vooraanzicht) 

W

 HelaCon verbindingsklem 
(zijaanzicht) 

L

H

TYPE Tekening Kleur
Breedte

(W)
Hoogte

(H)
Lengte

(L) Inhoud Artikelnr.

HCR-2 transparant (CL) 11,9 11,7 21,1 100 st. 148-90043

HCR-3 transparant (CL) 16,1 11,7 21,1 75 st. 148-90044

HCR-5 transparant (CL) 24,5 11,7 21,1 50 st. 148-90045

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifi eke goedkeuringen
en specifi caties vindt u in de Appendix.
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Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

Installatietechniek
Las- en kroonklemmen

MATERIAAL Polycarbonaat (PC)

Maximale stroom 24 A

Maximale spanning 450 V

Aderdiameter
(VDE) in mm²

massieve aders van 0,5 tot en met  
2,5 mm² / half-flexibel van 1,0 tot 
en met 2,5 mm².

Afstriplengte 11 mm

Brandbaarheid UL94 V0

Gebruikstemperatuur -30 °C tot +85 °C

HelaCon-lasklemmen worden gebruikt voor het snel, gemakkelijk en 
betrouwbaar installeren van bekabeling in elektrotechnische installaties 
van zowel woning- als utiliteitsbouw. De nieuwe generatie HelaCon Plus 
Mini lasklemmen kunnen zonder gereedschap worden verwerkt, door 
de push-in veerklemtechniek. HelaCon Plus Mini is uitgerust met een 
dubbele klemveer, voor zowel massieve als half-flexibele aders.

Hoofdkenmerken
• voor professionele verbindingen in elektrotechnische installaties
• 40 % kleiner - ruimtebesparend ontwerp
• lage insteekkracht - eenvoudig in het gebruik,  

bespaart tijd bij het installeren
• goed toegankelijke testopening voor multimeter
• ondersteunt de installateur bij moeilijke applicaties zoals  

bovenhoofds werken
• transparante behuizing maakt visuele inspectie mogelijk
• verschillende kleuren voor gemakkelijk herkennen van het  

aantal aansluitingen
• verschillende diameters binnen een lasklem mogelijk
• handige Variobox met 350 HCPM-lasklemmen leverbaar 

(artikelnummer 148-90046)

Lasklemmen - voor flexibele en massieve aders

HelaCon Plus Mini komt tot zijn recht in applicaties waar beperkte ruime 
beschikbaar is.

HelaCon Plus Mini

HelaCon Plus Mini 
(vooraanzicht)

W

HelaCon Plus Mini 
(zijaanzicht)

L

H

TYPE Tekening
Aantal
aders Kleur

Breedte
(W)

Hoogte
(H)

Lengte
(L) Inhoud Artikelnr.

HCPM-2 2 geel (YE) 10,8 7,7 16,5 150 st. 148-90036

HCPM-3 3 oranje (OG) 15,1 7,7 16,5 100 st. 148-90037

HCPM-4 4 transparant (CL) 19,4 7,7 16,5 100 st. 148-90038

HCPM-5 5 blauw (BU) 23,7 7,7 16,5 75 st. 148-90039

HCPM-6 6 violet (VT) 28,0 7,7 16,5 50 st. 148-90040

HCPM-8 8 zwart (BK) 36,6 7,7 16,5 50 st. 148-90041

HCPM Variobox 350 - - - - - 350 st. 148-90046

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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Installatietechniek
Las- en kroonklemmen

MATERIAAL Polyamide 6.6 (PA66)

Aderdiameter
(VDE) in mm²

0,5 - 1,5 mm² 
massief

1,0 - 2,5 mm² 
massief

Maximale stroom 17,5 A 24 A

Maximale spanning 450 V

Afstriplengte 11 mm

Brandbaarheid UL94 V2

Gebruikstemperatuur
-30 °C tot +110 °C (VDE),  
-30 °C tot +105 °C (cULus)

Door de compacte bouwvorm zijn de klemmen geschikt in geval van 
ruimtegebrek, voor toepassing in opbouw-, inbouw- en centraaldozen, 
in woning- en utiliteitsbouw. HelaCon Easy is alleen voor massieve aders 
geschikt en leverbaar in uitvoeringen tot maximaal 1,5 mm² of 2,5 mm².

Hoofdkenmerken
• snelle, handige en betrouwbare lasklemmen voor massieve aders
• voor het aansluiten en verdelen van elektrische bedrading in 

huisinstallaties en utiliteitsbouw
• voor laagspanningstoepassingen tot 450 V
• flexibel inzetbaar door groot aantal pooltallen
• aderdoorsneden van 1,0 t/m 2,5 mm²
• kleinere diameters van 0,5 t/m 1,5 mm² mogelijk met HECE 1,5

Lasklemmen - voor massieve aders

Het compacte ontwerp van HelaCon Easy past uitstekend in kleine ruimten.

HelaCon Easy

TYPE Tekening
Aderdiameter
(VDE) in mm²

Aantal
aders Kleur

Breedte
(W)

Hoogte
(H)

Lengte
(L) Inhoud Artikelnr.

HECE-2 1,0 - 2,5 massief 2 grijs (GY) 10,5 9,5 19,5 100 st. 148-90006

HECE-3 1,0 - 2,5 massief 3 grijs (GY) 13,5 9,5 19,7 100 st. 148-90035

HECE-4 1,0 - 2,5 massief 4 grijs (GY) 17,2 9,5 19,7 100 st. 148-90008

HECE-5 1,0 - 2,5 massief 5 grijs (GY) 21,1 9,5 19,7 100 st. 148-90009

HECE-8 1,0 - 2,5 massief 8 grijs (GY) 17,8 14,5 17,8 50 st. 148-90010

HECE-3x1.5 0,5 - 1,5 massief 3 grijs (GY) 11,4 8,8 18,5 100 st. 148-90013

HECE-5x1.5 0,5 - 1,5 massief 5 grijs (GY) 17,2 8,8 18,5 100 st. 148-90015

HECE-8x1.5 0,5 - 1,5 massief 8 grijs (GY) 26,0 8,8 18,5 75 st. 148-90018

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

L

H

HelaCon Easy-lasklem 
(zijaanzicht)

HelaCon Easy-laksklem 
(vooraanzicht)
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Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen
en specificaties vindt u in de Appendix.

Installatietechniek
Las- en kroonklemmen

MATERIAAL Polyamide 6.6 (PA66)

Maximale stroom 24 A

Maximale spanning 450 V

Aderdiameter
(VDE) in mm²

0,5 mm² - 2,5 mm²

Brandbaarheid UL94 V2

Gebruikstemperatuur -5 °C tot +100 °C

Een veel voorkomende toepassing is het aansluiten van 
verlichtingsarmaturen, waarbij massieve aders aan de installatiezijde 
worden verbonden met flexibele aders aan de zijde van de armatuur. 
De 2/1-variant maakt het doorlussen van fase en/of nul mogelijk, zodat 
meer aansluitingen kunnen worden gecreëerd. 

De massieve ader aan de installatiezijde wordt in de klem gestoken, 
zoals bij een steeklasklem gebruikelijk is. De flexibele ader aan de 
armatuurzijde wordt aangesloten door de klem in te drukken, de 
veerklem wordt hierdoor geopend. Aan deze zijde kunnen alle 
adersoorten worden geklemd, waardoor HelaCon Lux eveneens geschikt 
is voor de aansluiting van apparaten met flexibele aansluitkabels zoals 
rolluikbesturingen, ventilatoren of verplaatsbare apparatuur.

Hoofdkenmerken
• ideaal om massieve aders met flexibele aders te verbinden (van 

installatie- naar armatuurzijde)
• combineert lasklem met bedienbare veerklem
• voor flexibele aders van 0,5 mm² tot 2,5 mm² aan armatuurzijde
• voor massieve adres van 0,75 mm² tot 2,5 mm² aan installatiezijde 
• één of twee ingangen voor massieve aders aan installatiezijde
• bijzonder flexibel in te zetten
• geen gereedschap noodzakelijk anders dan voor afstrippen
• ideaal voor verwerking boven het hoofd of buiten zicht

One step to the web!

Kroonklemmen -  
voor het aansluiten van verlichting

HelaCon Lux, snel aansluiten van verlichting.

HelaCon Lux

TYPE Tekening
Aantal
aders Kleur

Breedte
(W)

Hoogte
(H)

Lengte
(L) Inhoud Artikelnr.

HECL-1/1 2 grijs (GY) 8,1 15,8 20,8 100 st. 148-90022

HECL-2/1 3 wit (WH) 9,5 15,8 20,8 100 st. 148-90023

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

L

H

HelaCon Lux 
(zijaanzicht)

W

HelaCon Lux 
(vooraanzicht)
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Installatietechniek
Kabel installatiesysteem

Cable Scout+ is een multifunctioneel gereedschap voor het professioneel 
trekken van kabels. Het reduceert de voor het bekabelen benodigde tijd 
aanzienlijk, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Het gereedschap 
wordt opgebouwd uit glasvezelversterkte staven, die tot een maximum 
kabelgewicht van 200 kg kunnen worden belast. Het complete systeem 
bestaat uit staven, een groot scala nuttige accessoires en een robuuste 
tas, waarin alle componenten bewaard kunnen worden.

Hoofdkenmerken
• professioneel kabelinstallatiegereedschap
• tijdsbesparend installeren, ook onder moeilijke omstandigheden
• staven vervaardigd uit glasvezel versterkt kunststof
• maximaal kabelgewicht 200 kg
• gebruiker kan inspecteren, bijlichten en terugvinden
• compleet systeem, bestaande uit staven, praktische accessoires  

en een tas

Applicatievideo: Cable Scout+

Kabelinstallatiesysteem - Cable Scout+

Overzicht van alle componenten van de Cable Scout+ DeLuxe-set.

Cable Scout+ sets

Basic Set. Handy set.

TYPE Productbeschrijving
Inhoud
staven

Totale lengte
staven (m)

Inhoud
toebehoren Artikelnr.

CS-SB
Basic Set: geschikt voor 

standaard installatiewerk
10 staven x 1 m (wit) 10,0 m

Flexibel verlengstuk (wit, 15 cm), adapter, 
grote haak, geleidekop

897-90000

CS-SD
Deluxe Set: geschikt voor 
complexer installatiewerk

2 staven 1 m (wit)
6 staven 1 m (rood)

2 staven 1 m (blauw)
10,0 m

Flexibel verlengstuk (wit, 15 cm), ring, 
adapter, grote haak, geleideoog, vlakke en 

ronde geleidekop, lamp, magneet
897-90001

CS-SH
Handy set: voor in de 
gereedschapskoffer

1 staaf x 40 cm (wit)
2 staven x 40 cm (rood)
1 staaf x 40 cm (blauw)

1,6 m
Flexibel verlengstuk (wit, 40 cm), ronde 

geleidekop, kleine haak, geleideoog
897-90003

Technische wijzigingen voorbehouden.

Overzicht van de staven.

Cable Scout+ verlengstaven

Overzicht van de buigradii 
van Cable Scout+.

TYPE
Inhoud
staven Staa¥exibiliteit

Ø
D Artikelnr.

CS-P6 2 verlengstaven, blauw, 1 m sterk 6,0 897-90007

CS-P5 2 verlengstaven, rood, 1 m half-flexibel 5,0 897-90006

CS-PN 2 verlengstaven, transparant, 1 m geheel flexibel 5,0 897-90008

CS-P4 2 verlengstaven, wit 1 m flexibel 4,0 897-90005

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
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Installatietechniek
Kabel installatiesysteem

Voor Cable Scout+ is een ruim assortiment praktische accessoires 
leverbaar. Cabel Grips worden door samendrukken opgerekt en over het 
te bevestigen object getrokken. Verlengstaven, adapters en onderdelen 
maken van Cable Scout+ een universeel inzetbaar gereedschap voor het 
installeren van bekabeling.

Hoofdkenmerken
• accessoire kit omvat veel nuttige extra's
• de gebruiker kan inspecteren, verlichten en terugvinden
• Cable Grips zorgen voor een snelle manier van kabeltrekken
• de geleidekop glijdt soepel over obstakels
• LED-BEAM zorgt voor licht in de duisternis van holle ruimten
• sterke magneet tilt gemakkelijk voorwerpen tot 2,5 kg

Kabelinstallatiesysteem - Cable Scout+

Cable Grips zijn in vijf verschillende diameters leverbaar.

Cable Scout+ accessoires

De sterke magneet kan metalen 
voorwerpen tot 2,5 kg tillen.

De geleidekop vereenvoudigt het 
geleiden van bekabeling of buizen 
over ruwe en oneffen oppervlakken.

De lamp van de Cable Scout+ is 
perfect voor het inspecteren van holle 
ruimten.

TYPE Tekening Productbeschrijving Artikelnr.

CS-SA
set accessoires, bestaande uit flexibel verlengstuk (wit, 15 cm), adapter, haak, kleine haak, klein 

oog, ronde geleidekop, vlakke geleidekop, magneet, ketting
897-90004

CS-ACG0415 Cable Grip voor diameters 0,4 - 1,5 cm 897-90026

CS-ACG1630 Cable Grips voor diameters 1,6 - 3,0 cm 897-90027

CS-AW geleidekop, om kabels over ruwe of oneffen oppervlakken te geleiden 897-90018

CS-AWL grote geleidekop, om over sterk oneffen oppervlakken als dakpannen te geleiden 897-90019

CS-AB lamp, voor inspectiedoeleinden 897-90016

CS-AMG2 magneet extra sterk, maximaal draagvermogen 2,5 kg 897-90015

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

MATERIAAL Polyamide 6.6 glasvezel versterkt 
(PA66GF15%)

Gebruikstemperatuur -20 °C tot +120 °C 

Brandbaarheid
materiaal voldoet aan UL94 V0 bij 1,5 mm 
dikte, gloeidraadtest (GWT) 960 °C

SpotClip-I is een unieke, speciaal ontwikkelde oplossing voor het 
monteren van halogeen inbouwverlichting. De innovatieve 4-spaaks 
afstandhouder is zowel geschikt voor montage in plafondpanelen als 
in gipsen plafondplaten. SpotClip-I is vervaardigd uit onbrandbaar, 
glasvezelversterkt polyamide en biedt daardoor thermische en 
mechanische voordelen. Doordat SpotClip-I ook achteraf te monteren 
is, kan hij worden toegepast tijdens nieuwbouw en renovatie. SpotClip-I 
is toepasbaar voor gaten tussen 62 en 90 mm en zorgt voor een veilige 
afstand tussen armatuur, dampsperfolie en isolatiemateriaal. Het gevaar 
van brand door oververhitting of warmteophoping wordt drastisch 
gereduceerd, wat tevens een positieve uitwerking kan hebben op de 
levensduur van de armatuur.

Applicatievideo: SpotClip

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw
SpotClip-I

SpotClip I

H

FH

H2

TYPE Ø gat min. Ø gat max. 
Hoogte

(H)
Hoogte 

(H2) Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-I 62,0 90,0 82,0 70,0 zwart (BK) 10 st. 148-00076

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

SpotClip I zorgt voor betrouwbaar en veilig toepassen van inbouwverlichting.

SpotClip-I: afstandhouder met vier spaken.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

Hoofdkenmerken
• zorgt voor veilige afstand tussen armatuur, dampsperfolie en 

isolatiemateriaal
• flexibel te installeren, zowel tijdens nieuwbouw als renovatie
• extra doornen aan het einde van de poten voorkomen verdraaien van 

de SpotClip
• inbouwmaat tussen 62 en 90 mm
• maximale inbouwhoogte armatuur 70 mm
• geïntegreerde clip aan de bovenzijde voor het geleiden van de 

aansluitkabel
• voorkomt schade aan het isolatiemateriaal door oververhitting
• vormvast, ook bij langdurige blootstelling aan hoge temperaturen
• sneller en eenvoudiger uitwisselen van lichtbronnen
• getest volgens EN 60598-1, EN 60598-2-2 en NF C 15100

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw
SpotClip-I

Extra haakjes voorkomen verdraaien 
en wegglijden, zowel tijdens als na de 
montage.

Extra steuntjes voorkomen dat SpotClip 
verschuift.

1.  Gebruik de meegeleverde tool 
om SpotClip gemakkelijk in het 
montagegat aan te brengen.

2.  Duw de doornen in het 
plaatmateriaal om verdraaien te 
voorkomen, verwijder de tool.

3.  Monteer de armatuur op een  
veilige manier.

Een kabelclip fixeert de aansluitkabel van de armatuur.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

MATERIAAL Polyamide 6.6 glasvezel versterkt 
(PA66GF15%)

Gebruikstemperatuur -20 °C tot +120 °C 

Brandbaarheid
materiaal voldoet aan UL94 V0 bij 1,5 mm 
dikte, gloeidraadtest (GWT) 960 °C

SpotClip-II is ontwikkeld voor grotere halogeen- of LED-
inbouwarmaturen. Extra flappen maken het mogelijk om gespoten 
isolatimateriaal toe te passen. Deze flappen kunnen gemakkelijk 
worden verwijderd, bijvoorbeeld om de aansluitkabel te fixeren. De 
afstandhoudeer is eenvoudig te monteren in een vooraf aangebracht 
gat in het plafond. SpotClip zorgt voor een veilige afstand tussen 
lichtbron en isolatiemateriaal, zodat het risico op oververhitting en 
warmteaccumulatie wordt gereduceerd.

Applicatievideo: SpotClip-II

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw

SpotClip-II – afstandhouder met vier 
flexibele flappen.

SpotClip-II

SpotClip-II

H2
H

FH

TYPE Ø gat min. Ø gat max. 
Hoogte

(H)
Hoogte 

(H2) Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-II 62,0 90,0 107,0 95,0 zwart (BK) 10 st. 148-00098

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

De vier extra flappen van SpotClip II maken gebruik in combinatie met gespoten 
isolatie mogelijk.

SpotClip-II in een applicatie met 
glaswol-isolatie.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

Hoofdkenmerken
• SpotClip-II is ontwikkeld voor armaturen met een maximale 

inbouwhoogte van 95 mm
• zorgt voor veilige afstand tussen armatuur, dampsperfolie en 

isolatiemateriaal
• flexibel te installeren, zowel tijdens nieuwbouw als renovatie
• extra doornen aan het einde van de poten voorkomen verdraaien van 

de SpotClip
• inbouwmaat tussen 62 en 90 mm
• vlamvertragend materiaal volgens UL94-V0
• getest volgens EN 60598-1, EN 60598-2-2 en NF C 15100

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw
SpotClip-II

SpotClip-I en SpotClip-II voor inbouwarmaturen met een maximale hoogte van  
70 respectievelijk 95 mm.

Doornen en voetdelen houden de SpotClip-II in de juiste positie.

1.  Gebruik de meegeleverde tool 
om SpotClip-II gemakkelijk in het 
montagegat aan te brengen.

2.  Duw de doornen in het 
plaatmateriaal om verdraaien te 
voorkomen, verwijder de tool.

3.  Monteer de armatuur op een  
veilige manier.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

MATERIAAL Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +105 °C

Brandbaarheid
UL94 V2, zelfdovend, gloeidraadtest 
(GWT) 960 °C

SpotClip-III is een doorontwikkeling van SpotClip-II, een breed 
uitgelegde poot maakt het plaatsen van een externe voeding mogelijk. 
Indien een armatuur zonder externe voeding gebruikt, dan kan de 
horizontaal geplaatste poot gemakkelijk worden verwijderd. De clip 
zorgt voor een veilige afstand tussen armatuur (en externe voeding) 
en het isolatiemateriaal. SpotClip-III past in alle standaard applicaties 
met isolatiemateriaal in vaste vorm. De clip wordt in platte vorm 
geleverd, met flexibele poten. Deze kunnen in een handomdraai worden 
vergrendeld. De hoogte van deze afstandhouder is afhankelijk van de 
diameter van het montagegat. SpotClip-III is geschikt voor zowel LED- 
als halogeen-armaturen met een diameter tussen 62 en 120 mm, bij 
een maximale hoogte van 130 mm.

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw
SpotClip-III

SpotClip-III

H

H2

FH

L

SpotClip-III afstandhouder voor inbouwarmaturen, poten eenvoudig te 
positioneren.

TYPE Ø gat min. Ø gat max. 
Hoogte

(H)
Hoogte 

(H2)
Lengte

(L) Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-III 62,0 120,0 130,0 115,0 160,0 zwart (BK) 5 st. 148-00121

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. * voor bevestigingsgat diameter 65mm

SpotClip-III voor armaturen met externe voeding.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

Hoofdkenmerken
• afstandhouder met een horizontaal geplaatste poot om een 

eventuele externe voeding te kunnen plaatsen
• zorgt voor veilige afstand tussen armatuur, dampsperfolie en 

isolatiemateriaal
• flexibel te installeren, zowel tijdens nieuwbouw als renovatie
• extra doornen aan het einde van de poten voorkomen verdraaien van 

de SpotClip
• voorkomt schade aan het isolatiemateriaal door oververhitting
• vlamvertragend materiaal volgens UL94 V2
• sneller en eenvoudiger uitwisselen van lichtbronnen
• getest volgens EN 60598-1, EN 60598-2-2 en NF C 15100

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw
SpotClip-III

1.  breng de afstandhouder in door het 
montagegat.

2.  duw de doornen in het 
plafondmateriaal, zodat de 
SpotClip-III stabiel staat.

Klik en vergrendel, de drie flexibele poten.

3. monteer de armatuur.

Nieuw ontworpen poot, zorgt tesamen met doornen voor stabiliteit.

4.  sluit de voeding aan en fixeer de 
aansluitkabel met de kabelclip.

Kabelclip aan de bovenzijde om de aansluitkabel te geleiden.
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SpotClip-Box

H

H2

OD

FH

SpotClip-Box is speciaal ontwikkeld voor toepassing in passieve 
woningen. De innovatieve afstandhouder voorkomt contact tussen 
isolatiemateriaal en de lichtbron. De isolatie blijft in stand, zodat geen 
inbreuk wordt gemaakt op het gehele isolatiesysteem. SpotClip-Box is 
geschikt voor LED en compacte spaarlampen met diameter tot 75 mm 
en een maximale hoogte van 130 mm. 

SpotClip-Box wordt als set geleverd, inclusief HelaCon Lux-
kroonklemmen en alle montageonderdelen.

Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

Dwarsdoorsnede van de SpotClip-Box.

SpotClip-Box - speciaal ontwikkeld voor applicaties in passieve woningen.

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw
SpotClip-Box

MATERIAAL Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +105 °C

Brandbaarheid
UL94 V2, zelfdovend, gloeidraadtest 
(GWT) 960 °C

TYPE Ø gat max. 
Hoogte

(H)
Hoogte 

(H2)

Buiten 
Ø

(OD) Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-Box 75,0 140,0 130,0 184 zwart (BK) 1 st. 148-00122

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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Hoofdkenmerken
• geschikt voor alle soorten verlaagde plafonds en een grote 

verscheidenheid aan isolatiematerialen
• zorgt voor veilige afstand tussen armatuur, dampsperfolie en 

isolatiemateriaal
• extra doornen aan het einde van de poten voorkomen verdraaien van 

de SpotClip
• aansluiten zonder schroefklemmen, met meegeleverde  

HelaCon Lux-kroonklemmen
• voorkomt schade aan het isolatiemateriaal door oververhitting
• snel en gemakkelijk installeren met een bajonetmechanisme
• kan ook worden gebruikt om armaturen en speakers in betonnen 

plafonds in te gieten
• getest volgens EN 60598-1, EN 60598-2-2 en NF C 15100

Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

1.  plaats de bodemplaat over het 
boorgat en installeer de armatuur.

2.  sluit de voedingskabel aan met de 
HelaCon Lux-kroonklemmen en borg 
met de bajonetsluiting.

3.  plaats de lichtbron in de fitting en 
fixeer in de juiste positie.

4.  het isolatiemateriaal kan nu worden 
aangebracht.

De complete SpotClip-Box kan worden 
afgedicht door de eindkap en de tule 
te gebruiken.

Afstandhouder voor inbouwverlichting in  
woning- en utiliteitsbouw

SpotClip-Box is een afstandhouder voor inbouwverlichting en wordt geleverd als 
complete set.

SpotClip-Box

Voeding aansluiten middels  
HelaCon Lux.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

MATERIAAL Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +105 °C

Brandbaarheid
UL94 V2, zelfdovend, gloeidraadtest 
(GWT) 960 °C

SpotClip-Kit is ontwikkeld voor het beschermen van armaturen met 
grotere diameters in industriële gebouwen en de utiliteitsbouw. De set 
bestaat uit drie poten en een montageplaat, geleverd in één verpakking. 
De poten zijn leverbaar in twee lengten (150 en 240 mm). SpotClip-Kit 
heeft zes vrij selecteerbare montageposities op de montageplaat, zodat 
het systeem geschikt is voor armaturen met verschillende diameters: 
SpotClipKit-150 voor diameters tussen 100 en 270 mm met een 
maximale hoogte van 140 mm, SpotClip-Kit 240 voor 170 tot 310 mm 
bij een hoogte tot 230 mm. SpotClip-Kit kan worden gecombineerd met 
SpotClip-Plate.

Afstandhouder voor inbouwverlichting -  
voor industriële gebouwen

SpotClip-Kit afstandhouder is in twee afmetingen leverbaar.

SpotClip-Kit

TYPE Ø gat min. Ø gat max. 
Hoogte

(H)
Hoogte 

(H2)
Lengte

(L) Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-Kit 150 100,0 270,0 157,0 140,0 120,0 zwart (BK) 1 st. 148-00119

SpotClip-Kit 240 170,0 310,0 247,0 230,0 120,0 zwart (BK) 1 st. 148-00120

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

SpotClip-Kit 150 poot

H2
H

SpotClip-Kit montageplaat

L

SpotClip-Kit 150 toegepast in een verlaagd plafond.

SpotClip-Kit 240 toegepast in een verlaagd plafond.

SpotClip-Kit 240 poot

H2
H
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

Hoofdkenmerken
• installeren vanaf boven- of onderzijde, voor alle soorten verlaagde 

plafonds
• zorgt voor veilige afstand tussen armatuur, dampsperfolie en 

isolatiemateriaal
• flexibel te installeren, zowel tijdens nieuwbouw als renovatie
• extra doornen aan het einde van de poten voorkomen verdraaien van 

de SpotClip
• slimme kabelgeleiding via de bovenzijde
• voorkomt schade aan het isolatiemateriaal door oververhitting
• vormvast, ook bij langdurige blootstelling aan hoge temperaturen
• getest volgens EN 60598-1, EN6 60598-2-2 en NF C 15100

Afstandhouder voor inbouwverlichting -  
voor industriële gebouwen
SpotClip-Kit

1.  buig de poten en breng de SpotClip-
Kit in door het montagegat.

2.  duw de doornen in het 
plafondmateriaal om de poten te 
bevestigen.

De positie van de poten is gemakkelijk 
te kiezen door het kliksysteem.

3.  installeer de armatuur volgens de 
handleiding van de fabrikant.

4.  sluit de armatuur aan op de 
voeding en fixeer de aansluitkabel 
met de kabelclip aan de bovenzijde.

Een robuust ontwerp in combinatie 
met doornen zorgt voor hoge 
stabiliteit.

SpotClip-Kit 150 wordt geleverd als 
zelfbouw-set.

SpotClip-Kit 240 wordt geleverd als 
zelfbouw-set.

SpotClip-Kit 240 wordt toegepast voor bevestigingsgaten tussen 170 en 310 mm.

SpotClip-Kit 150 wordt toegepast voor bevestigingsgaten tussen 100 en 270 mm.

Slot
Diameter montagegat

Ø min. – Ø max.

1 100–170

2 120–190

3 140–210

4 160–230

5 180–250

6 200–270

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

SpotClip-Kit 150

Slot
Diameter montagegat

Ø min. – Ø max.

1 170–210

2 190–230

3 210–250

4 230–270

5 250–290

6 270–310

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

SpotClip-Kit 240
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

MATERIAAL Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +105 °C

Brandbaarheid
UL94 V2, zelfdovend, gloeidraadtest 
(GWT) 960 °C

SpotClip-Plate is speciaal ontwikkeld voor toepassing in verlaagde 
plafonds. Het gebruik van SpotClip-Plate voorkomt schade aan en breuk 
van de plafondplaten door het gewicht van de zware armaturen.

De afmetingen van 592x592 mm zorgen voor een probleemloze 
integratie in plafondplaatsystemen met een breedte van 600 mm. In 
het ontwerp is rekening gehouden met het installeren van de meest 
voorkomende armaturen met een diameter tussen 75 en 314 mm.

Check voor toepassing van dit component de maatvoering van uw 
plafondsysteem, afhankelijk van land en fabrikant kan dit variëren tussen 
600 en 625 mm.

Afstandhouder voor inbouwverlichting -  
voor industriële gebouwen

SpotClip-Plate past perfect in standaard systeemplafonds met een breedte van 
600 mm.

SpotClip-Plate

SpotClip-Plate

L FH
max.

FH
min.

W

SpotClip-Plate is ontwikkeld voor applicaties met zware armaturen in 
systeemplafonds.

TYPE Ø gat min. Ø gat max. 
Lengte

(L)
Breedte

(W) Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-Plate 600 75,0 314,0 592,0 592,0 zwart (BK) 10 st. 148-00117

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

Hoofdkenmerken
• SpotClip-Plate verdeelt het gewicht van de armatuur gelijkmatig  

over de constructie van het verlaagde plafond
• flexibel installeren tijdens of na de bouw, in zowel nieuwsbouw  

als renovatie
• blijft ook bij hogere temperaturen vormvast
• vlamvertragend materiaal volgens UL94-V2
• draagt bij aan een langere levensduur van de lichtbron
• snel en gemakkelijk installeren/vrvangen van lichtbronnen
• gestest volgens EN 60598-1, EN 60598-2-2 en NF C 15100

Afstandhouder voor inbouwverlichting -  
voor industriële gebouwen
SpotClip-Plate

SpotClip-Plate wordt geleverd in 16 verschillende voorgeperforeerde gatdiameters.

Gebruik SpotClip-Plate als sjabloon om het gat in de plafondplaat uit te snijden.

Kies de noodzakelijke diameter en zaag met een handzaag.

1. breng de SpotClip-Plate in positie. 2. snij de plafondplaat. 3.  breng de armatuur in door het 
uitgesneden gat.

4. installeer de armatuur.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

SpotClip Plate kan worden gebruikt om een veilige afstand tussen 
de armatuur en het isolatiemateriaal te realiseren. HellermannTyton 
biedt drie verschillende oplossingen om schade door oververhitting te 
voorkomen:

1.  plaats twee platen boven elkaar en gebruik SpotClip-Tubes om de 
vereiste afstand te creëren

2.  gebruik SpotClip-Caps en SpotClip-Tubes om de vereiste afstand 
tussen plaat en isolatiemateriaal te realiseren

3. combineer SpotClip-Kit met SpotClip-Plate voor een snelle oplossing

Hoofdkenmerken
• verschillende oplossingen om een veilige afstand te realiseren  

tussen armatuur, dampsperfolie en isolatiemateriaal
• SpotClip-Plate kan worden gecombineerd met SpotClip-Kit of 

SpotClip-Caps, ook kunnen twee Plates boven elkaar worden 
geplaatst met standaard SpotClip-Tubes

• voorkomt schade door oververhitting aan het isolatiemateriaal
• draagt bij aan een langere levensduur van de lichtbron
• snel en gemakkelijk installeren/uitwissel van lichtbronnen

SpotClip-Plate - accessoires
SpotClip-Caps

SpotClip-Plate in combinatie met SpotClip-Cap en SpotClip-Tube.

SpotClip-Plate in combinatie met SpotClip-Tubes en SpotClip-Caps

SpotClip-Plate met isolatiemateriaal, plate-to-plate oplossing.

SpotClip-Plate in combinatie met SpotClip-Kit, met isolatiemateriaal.
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Installatietechniek
Afstandhouders voor inbouwverlichting

MATERIAAL Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)

Gebruikstemperatuur -40 °C tot +105 °C

Brandbaarheid
UL94 V2, zelfdovend,  
gloeidraadtest (GWT) 960 °C

SpotClip-Plate - accessoires

SpotClip-Caps worden geleverd in verpakkingen van vier stuks.

SpotClip-Caps

SpotClip-Cap

D min.

OD

D max.

SpotClip-Cap past in standaard SpotClip-Tube met een diameter van 25 mm.

TYPE
Buiten 
Ø (OD)

Ø 
D min.

Ø D
max. Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-Caps 16/25 60,0 16,0 22,0 zwart (BK) 4 st. 148-00118

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

TYPE
Lengte

(L)
Ø D
max. Kleur Inhoud Artikelnr.

SpotClip-Tubes 200,0 25,0 grijs (GY) 4 st. 148-00131

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

MATERIAAL Flexibel Polyvinyl Chloride

Gebruikstemperatuur -5 °C tot +60 °C 

SplotClip-Tubes

SpotClip-Tube

D

L




