
SYSTEM DETEKCJI POŻARU
DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

CREATIO Industry ul. Platanowa 26/2, 55-080 Pietrzykowice 
tel.: +48 728 333 612   listec@creatio.pl   www.listec.creatio.pl

Prefabrykowane złącze 
SECcon



Prefabrykowane złącze  

SECcon

Prefabrykowane złącze SECcon umożliwia szybkie połączenie dwóch odcinków kabla 
sensorycznego SEC15 (SECcon 15-1/2) lub kabla sensorycznego SEC15 z kablem połączeniowym 
CC (SECcon 15-Cf/m) bez potrzeby zastosowania modułów połączeniowych CBO.

Połączeń można dokonać w miejscu instalacji bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. 
Złącza są kodowane mechanicznie co zapewnia ochronę przed odwrotną polaryzacją połączenia. 

Użycie złącz SECcon zapewnia łatwą wymianę uszkodzonych mechanicznie elementów 
systemu, redukcję kosztów instalacji oraz uproszczenie przeglądów i konserwacji systemu.

Dane techniczne:
Materiał:
Obudowa: bezhalogenowy poliamid 
Uszczelnienie: guma NBR
Zaciski: CuZn

Klasa ochrony:
IP66

Wymiary (po zatrzaśnięciu): 
SECcon 15-1/2: dł. x śr.: 154,5 x 34,6 mm 
SECcon 15-Cf/m: dł. x śr.: 121,5 x 34,6 mm
Zakres temperatur otoczenia: 
-40oC ... +100oC

Rodzaj połączenia: 
zaciski sprężynowane
Liczba zacisków: 
3
Odciążenie przewodu: 
tak
Złącze zatrzaskowe: 
tak

Zachowanie w płomieniu:
Zgodne z: UL 94 V-2
Przeznaczenie elementu:
Zgodne z: EN 54-22

Symbol produktu używany podczas 
dokonywania zamówień:
• SECcon 15-1: L00351
• SECcon 15-2: L00352
• SECcon 15-C/f: Z00403
• SECcon 15-C/m: Z00404
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Rozmieszczenie punktów pomiarowych w kablu 
sensorycznym SEC15/x powinno być zgodne  
z dokumentacją projektową danej instalacji.

Rozmieszczenie punktów pomiarowych w kablu 
sensorycznym SEC15/x powinno być zgodne  
z dokumentacją projektową danej instalacji.
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Wersje produktu:

• SECcon 15-1: kabel sensoryczny SEC 15 z prefabrykowanym 3-pinowym złączem męskim  
oraz z zakończeniem kablowym na drugim końcu.

• SECcon 15-2: kabel sensoryczny SEC 15 z prefabrykowanymi 3-pinowymi złączami  
na obu końcach – odpowiednio męskim i żeńskim.

• SECcon 15-C/f: żeńskie, 3-pinowe złącze służące do połączenia kabla połączeniowego CC 
z kablem sensorycznym SEC 15 wyposażonym w prefabrykowane 3-pinowe złącze męskie  
(SECcon 15-1) lub męskie i żeńskie (SECcon 15-2).

• SECcon 15-C/m: żeńskie, 3-pinowe złącze służące do połączenia kabla połączeniowego CC 
z kablem sensorycznym SEC 15 wyposażonym w prefabrykowane 3-pinowe złącza męskie 
i żeńskie (SECcon 15-2).

Sposoby połączenia:

Wariant standardowy z montażem wstępnym SECcon 15-1, dostępny dla obu złącz kablowych  
A / B  kontrolera dLISTcontroller.

Wariant z montażem wstępnym SECcon 15-2 oraz rozszerzeniem SECcon 15-1, dostępny  
dla obu złącz kablowych A / B  kontrolera dLISTcontroller. Rozszerzenia mogą składać się 
z kilku sekcji, maksymalna długość linii pomiarowej (kabel SEC + kabel CC) podłączonej 
do pojedynczego złącza kablowego kontrolera nie może przekroczyć 350 m.
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Wymiary:

SECcon 15-S/f (dla SECcon 15-1/2) SECcon 15-S/m (dla SECcon 15-1/2)

SECcon 15-C/f SECcon 15-C/m


