
Enston SLIW 50 – täysin uusi liitinsarja

SLIW 50 -sarja
Käänteentekevät eristyksen 

läpäisevät liittimet



Ensto SLIW 50
Täysin uusi liitinsarja

Enston ratkaisut sähkönjakeluverkkojen rakentamiseen ovat 
käyttövarmoja ja pitkäikäisiä. Luotettavien ja paikalliset olo-
suhteet huomioivien ratkaisujemme päämääränä on teho-
kas ja häiriötön sähkönjakelu. Olemme sitoutuneet kestä-
vään kehitykseen verkonrakennusratkaisujen toimittajana 
ja valmistajana. 
Ensto lanseeraa nyt uuden sukupolven SLIW 50 -liitinsarjan. 
Yhdessä asiakkaittemme kanssa tehdyssä kehitystyössä on 
kiinnitetty erityistä huomiota hyvään käytettävyyteen. Tulok-
sena on kompakti, kestävä ja erittäin asennusystävällinen liitin.



Täysin uusi eristyksen läpäisevä liitin   

Paikka E-avaimelle

Alhainen kiristysmomentti

Sormipyörä

Selkeä merkkaus

Vesitiivis

Al- ja Cu-johtimille

Rosteriruuvi ja Al-momenttiruuvi

EN50483-4, luokka A1

Suojattu ruuvi

Värilliset kumit

100 %  Ensto-tuotteet
Enstolla on vuosikymmenien kokemus ver-
konrakennustuotteiden suunnittelusta ja tuo- 
tannosta. Tämä ja pitkä kokemus kansainvä-
lisestä ilmajohtorakentamisesta on auttanut 
kehittämään ankariinkin olosuhteisiin sopi-
van, laajalti käyttökelpoisen liitinsarjan.  Käy-
tettyjen materiaalien korkea laatu varmistaa 
osaltaan sen, että SLIW 50 -liittimet täyttävät 
kaikkein vaativimmat kansalliset ja kansain-
väliset standardit. SLIW 50 -liitinsarja on 
ensimmäinen EN50483-standardin mukaan 
suunniteltu vesitiivis liitinsarja.  Asennuksen 
helppous ja nopeus sekä liittimien käyttövar-
muus ovat ensiluokkaisen Ensto-laadun tae. 

Uutta teknologiaa 
SLIW 50 -liittimet ovat hyvä esimerkki uudesta 
Ensto-muotoilusta. Moderniin muotoiluun yh-
distyy korkea laatu, joka perustuu huippulaa-
tuisiin ja tarkoituksenmukaisiin materiaaleihin. 
2-komponenttiruiskuvalutekniikka mahdol-
listaa erittäin kestävät tuotteet, joiden kaikki 
materiaalit ovat korroosionkestäviä.  SLIW 50 
-liittimien kompakti koko vähentää materiaalin 
tarvetta. Tuloksena ovat nykyaikaiset, vesitiiviit 
ja rasvattomat liittimet, joilla on laaja käyttö-
alue.

SLIW 50 on investointi,  
joka kannattaa
SLIW50-liittimien korroosionkestävät mate-
riaalit on suunniteltu kestämään vuosikym-
meniä – vaativissakin olosuhteissa. Korkea 
laatu takaa sähköverkon käyttövarmuuden 
ja minimoi ylläpitokustannukset. Investointi 
Enston laatuun säästääkin liittimien elinkaa-
ren aikana mittavat määrät rahaa ja työtun-
teja. Enston asiakaspalvelu sekä monipuoliset 
verkkosivut ovat myös aina tukena – tietysti 
asiantuntevasti suomen kielellä.
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TYYPPI SÄHKÖNO RUNKO- 
JOHDIN mm²

HAARA- 
JOHDIN mm² 

JOHTIMEN 
HALKAISIJA 
mm

KIRISTYS- 
MOMENTTI 
Nm

PAINO 
kg

PAKK/kpl

SLIW50 5043150 Al/Cu 10-50 Al/Cu 1.5-10 6.1-12.5 / 
3.0-7.0

10 ± 1 0.05 120

TYYPPI SÄHKÖNO RUNKO- 
JOHDIN mm²

HAARA- 
JOHDIN mm² 

JOHTIMEN 
HALKAISIJA 
mm

KIRISTYS- 
MOMENTTI 
Nm

PAINO 
kg

PAKK/kpl

SLIW54 5043151 Al/Cu 16-120 Al/Cu 6-50 7.0-17.6 / 
4.0-12.1

11 ± 1 0.085 60

d1d1
d2

TYYPPI SÄHKÖNO RUNKO- 
JOHDIN mm²

HAARA- 
JOHDIN mm² 

JOHTIMEN 
HALKAISIJA 
mm

KIRISTYS- 
MOMENTTI 
Nm

PAINO 
kg

PAKK/kpl

SLIW57 5011041 Al/Cu 25-150 Al/Cu 25-95 8.4-18.5 / 
8.4-15.2

15 ± 1 0.113 60

SLIW50 SLIW54 SLIW57

Tuotetiedot

SLIW50 vesitiivis, eristyksen läpäisevä liitin

SLIW54 vesitiivis, eristyksen läpäisevä liitin

SLIW57 vesitiivis, eristyksen läpäisevä liitin


