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Kabelbinders DT
Detecteerbare22 U62X

Blauw

Productnummer 2221DT 2233DT 2244DT 2247DT 2273DT

Trekkracht 80N
(8,16 Kg)

130N
(13,6 Kg)

220N
(22,6 Kg)

220N
(22,6 Kg)

530N
(54,4 Kg)

Kabelbinders 22 DT
Unex presenteert zijn nieuwe detecteerbare kabelbinders ontwikkeld voor de foodindustrie, farmaceutische 
industrie en andere industrieën waar gebruik wordt gemaakt van detecteermachines. 

Het gebruik van Unex detecteerbare kabelbinders verlaagt het risico op metaalverontreiniging van het 
eindproduct en voldoet aan de eisen van HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Minimale trekkrachtresistentie

Geïntegreerde tanden die beschadiging van de kabel 
voorkomen

Grondstof speciaal ontworpen om het breken van de 
kabelbinder te voorkomen

Kunststof sluiting met hoge resistentieGemakkelijk in gebruik en gemakkelijk af te korten

* De waarden die in overeenstemming met IEC 62275 worden aangeduid zijn getest volgens de equivalente norm EN 62275.

Technische kenmerken

Gebruik  
binnenshuis

IEC 62275*

Service
temperatuur

+85ºC

-40ºC

IEC 62275*

Mechanisch

IEC 62275*

Minimale
montage

temperatuur

IEC 62275*

-5ºC Type I



Detecteer systemen

Kwaliteitskeurmerken

De kwaliteit van Unex-oplossingen wordt gegarandeerd door strikte 
naleving van product- en toepassingsnormen en door het verkrijgen van 
keurmerken en goedkeuringen.

Kijk voor de laatste updates per artikelnummer op www.unex.net

De decteerbare kabelbinder 
22 DT zal door de 
metaaldetector gesignaleerd 
worden*. Om een idee 
te krijgen, de kleinste 
kabelbinder (of gedeelte 
hiervan) gedetecteerd door 
een metaaldetector met een 
opening van 200 mm is:

*   Testen zijn uitgevoerd in samenwerking met de leverancier 
van metaaldetectiesystemen METTLER TOLEDO. Er wordt 
voor gebruik een detectietest aanbevolen, vanwege de 
uiteenlopende factoren die van invloed zijn op de werking van 
detectiesystemen en de verschillende aanpassingen die moeten 
worden uitgevoerd afhankelijk van het te inspecteren product.

Droog product Nat product

7 mm 9 mm

Metaaldetector

De detecteerbare kabelbinder 
22 DT is detecteerbaar door 
X-ray productinspectie- 
systemen. Afhankelijk van de 
dichtheid van het eindproduct 
worden de kabelbinders op 
verschillende niveau’s 
gedetecteerd.

X-ray productinspectiesystemen  
(röntgenapparatuur)

De blauwe kleur zorgt er voor 
dat visuele herkenning van de 
kabelbinders vergemakkelijkt 
wordt en het risico op 
verontreiniging gereduceerd.

Visuele herkenning
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In Duitsland vertegenwoordigd door:

Het is het beleid van Unex om zijn producten met een octrooi te beschermen.
Unex is een geregistreerd handelsmerk van Unex aparellaje eléctrico, S.L. 
met eigen ontwerp en fabricage. Unex produceert niet voor andere merken.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2018

Unex Kabelsysteme und -elemente GmbH
Am Wallgraben 100
70565 Stuttgart
Tel. +49 711 78 19 35 30
e-mail: nederland@unex.net

Unex aparellaje eléctrico, S.L. behoudt zich het recht voor om de kenmerken van -de- vervaardigde producten te wijzigen.
De verantwoordelijke voor productselectie staat in voor het kiezen van de producten die geschikt zijn voor elke toepassing en voldoen aan de toepasselijke regelgeving van elk land.  
Unex aparellaje eléctrico, S.L. wijst alle verantwoordelijkheid af bij ongeschikt gebruik van het product of bij omstandigheden die niet voorzien zijn in het gebruik van het product.

Unex aparellaje eléctrico, S.L. Rafael Campalans, 15-21, 08903 L’Hospitalet de Llobregat, (Spanje)
Tel. +34 93 333 87 00 / Fax +34 93 333 56 58 / e-mail: unex@unex.net
Handelsregister van Barcelona, Boekd. 32709, F. 81, H. B214578, VAT. ES B62204011

TECHNISCH ADVIES
 technisch.advies@unex.net

www.unex.net

Kabelbinders 22 DT

4,8 mm

7,6 mm

Afmetingen van de kabelbinder (breedte x lengte)

2,5x101 mm

U62X  
Blauw

Detecteerbare 
kabelbinders 2221DT

2,5 mm

Afmetingen van de kabelbinder (breedte x lengte)

7,6x376 mm

U62X  Blauw
Detecteerbare 
kabelbinders 2273DT

Afmetingen van de kabelbinder (breedte x lengte)

4,8x188 mm 4,8x287 mm

U62X  Blauw
Detecteerbare 
kabelbinders 2244DT 2247DT

Afmetingen van de kabelbinder (breedte x lengte)

3,6x142 mm

U62X  
Blauw

Detecteerbare 
kabelbinders 2233DT

1:1

1:1

1:1

1:1

3,6 mm

Complete voorraad en betrouwbare levering via ons wereldwijde distributienetwerk

Blauw


