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Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
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PRODUKTINFO Shark rette gelbokser

FORDELER
• Gelboks med isolerende silikongel

• Gelboksene er klare til bruk

• Kan brukes flere ganger

• Rask og enkel montering

• I drift umiddelbart

• God mekanisk styrke

• Dobbeltisolert

• Driftstemperatur -20°C - 90°C

• Ingen utløpsdato

SHARK 125/150 
Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgrening av 

enkel kjernet kabel, 0,6/1kV. Leveres med tilkoblingsklemme. 
Koblingsstykket har riller på innsiden som hindrer at kabelen sklir 

ut fra skjøten. Unbrakonøkkel til å feste inn kablene i koblings-

stykket følger med.

SHARK 306
Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgrening av

0,6 /1kV kabel. Leveres med en tre-leders tilkoblingsklemme.

SHARK 406/410/416 
Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining 

av 0,6/1kV kabel. Har separatorer vertikalt og horisontalt inne 

i boksen. De kan brukes til skjøting av maksimalt fire ledere.  

Tilkoblingsklemme inngår ikke i settet.

SHARK 406S/410S/416S
Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining av 

0,6/1kV kabel. Tilkoblingsklemme inngår ikke i settet.

Har ikke separator, og kan brukes til grovere kabler.

SHARK 506/516
Rette, gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining av 

0,6/1kV kabel. En isolert fem-leders tilkoblingsklemme inngår i 
settet. Det femledete koblingsstykket sørger for dobbel isolering 

og korrekt plassering av skjøten inne i boksen. Unbrakonøkkel 

til å feste inn kablene i koblingsstykket følger med. To strips til å 

sikre forseglingen av boksen er også inkludert, og disse kan enkelt 

fjernes hvis boksen skal åpnes igjen.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

SHARK RETTE GELBOKSER
Isolerende silikongel i en boks av polypropylen

GELBOKSER

Shark 406/410/416

Shark Gelbokser består av isolerende silikongel i en boks av polypropylen som sørger for at kabelskjøter beskyttes mot fukt og ytre 

påkjenninger. Silikonen vil aldri herde, den vil holde seg myk og elastisk. 

Gelboksen er enkel å bruke: den klemmes sammen uten bruk av noen form for pressverktøy. Varmeledningsevnen er meget god  

(ingen aldring). 

Boksen kan åpnes igjen etter lang tids bruk om det måtte være nødvendig. Shark Gelbokser kommer i flere forskjellige utgaver både for 

enkle og forgrenede skjøter. De patenterte indre ribbene i boksen bidrar til å hindre kablene fra å løsne og holder koblingen stabil inne  

i gelboksen. Shark Gelbokser er egnet for åpen montering, nedgraving eller midlertidig nedsenking i vann inntil 1 meter. 

Dekselet er produsert av selvslukkende, slagfast polypropylen.

*Gelboksene markert med S har ikke separatorer, 
og kan brukes til grovere kabler.

SHARK 125/150  
Leveres med tilkoblingsklemme

SHARK 306  
Leveres med tilkoblingsklemme

• CE

• Int. standard EN 50393 (for 0,6/1 kV lavspenning)

• Selvslukkende EN 60695-2-11)

• IP-klasse IP X8 (EN 60529)

• Testet i vann på en dybde ned til 1 meter (IEC 50393, 8.6.3)

SHARK 506/516

SHARK 506/516  
Leveres med tilkoblingsklemme

electrical technology

EL-NR. PRODUKT
YTRE MÅL (MM)

LXBXH
RETT SKJØT  

(MM²)

GRENSKJØT (MM²)

HOVEDKABEL FORGRENING

10 113 72 Shark Gelboks 406 145/50/29 2-4 x 1,5-6 2-4 x 1,5-6 2 x 1,5-2,5

10 113 73 Shark Gelboks 410 146/55/35 2-4 x 2,5-10 2-4 x 2,5-10 2-4 x 1,5-2,5

10 113 74 Shark Gelboks 416 180/69/40 2-4 x 10-16 2-4 x 4-16 2-4 x 1,5-4

10 113 77 Shark Gelboks 406S* 145/50/29 1 x 4-50 1 x 10-50 1 x 2,5-25

10 113 78 Shark Gelboks 410S* 146/55/35 1 x 70-150 1 x 16-95 1 x 16

10 113 79 Shark Gelboks 416S* 180/69/40 1 x 95-240 1 x 95-185 1 x 35

10 113 69 Shark Gelboks 306 145/40/27 1-3 x 6 1-3 x 6 1-2 x 2,5

10 113 70 Shark Gelboks 125 72/40/23 1 x 2,5-10 1 x 6-25 1 x 1,5-10

10 113 71 Shark Gelboks 150 86/47/27 1 x 16-35 1 x 10-50 1 x 2,5-6

10 113 82 Shark Gelboks 506 146/55/35 3-5 x 1,5-6 3-5 x 1,5-6 3-5 x 1,5-2,5

10 113 83 Shark Gelboks 516 180/69/40 3-5 x 6-16 3-5 x 6-10 3-5 x 1,5-2,5


