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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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VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

SHARK SIXEIGHT®
Gel-isolerte pakkbokser for rette koblinger

GELBOKSER

SHARK 6801-C

SHARK 6802-A

SHARK 6803-A

Fordeler
• Skal ikke fylles med gele 

• 100% vanntett

• 100% støvtett

• Gjenbrukbar

• God mekanisk styrke

• Ingen utløpsdato

Inkludert i pakken
• Gel-fylt pakkboks

• Låsemuttere

• Koblingsstykke

• Monteringsanvisning

Bruksområder
• Permanent nedsenking i vann

• Direkte nedgravet i jord

• Midlertidige installasjoner

FLYTTBARE SEPARATORER
Separatorene kan flyttes eller 

fjernes, noe som gir enkle og raske 

koblingsmuligheter uten å måtte 

skjære eller bryte vekk faste skiller.

KLAR TIL BRUK
Skal ikke fylles med gel.

Silikongel er allerede 

tverrbundet inne i boksen.

SIKKERHETSKLEMME
Sikrer at gelboksen kun kan åpnes 

ved bruk av verktøy.

TRINNDELTE PAKNINGER
Sikrer optimal forsegling av kabler 

med forskjellig oppbygning og 

diameter.

DELTE LÅSEMUTTERE
For enkel og sikker installasjon på koblingen 

selv etter at kablene er sammenføyd. 

Shark Sixeight® er en serie med rette, gel-fylte bokser til skjøting av 0,6/1kV 

kabel med inntil fem ledere. Gelboksene inneholder en isolerende silikon-

gel som beskytter kabelskjøten fra fuktighet og fysiske påkjenninger. 

Gelboksen er laget av slagfast polyetylen med klipslukking, og kan åpnes 

og lukkes for inspeksjon eller gjenbruk. Boksen er 100% vanntett ned til 10 

meter dybde og 100% støvtett. Driftstemperatur fra -20°C til 90°C.

SHARK 6801-C
• Gelboks for rette skjøter for 3-leder kabler

• Leveres med 3-leder isolert koblingsstykke og unbrakonøkkel

• For kabler med diameter fra 1,5mm2 til 6mm2

SHARK 6802-A
• Gelboks for rette skjøter for kabler med opptil 5 ledere

• Leveres med 5-leder isolert koblingsstykke og unbrakonøkkel

• For kabler med diameter fra 2,5mm2 til 10mm2

SHARK 6803-A
• Gelboks for rette skjøter for kabler med opptil 5 ledere

• Leveres med 3-leder isolert koblingsstykke og unbrakonøkkel

• For kabler med diameter fra 10mm2 til 25mm2
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• CE

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

• Selvslukkende EN 60695-2-11)

• IP-klasse IP 68 (EN 60529)

• Testet i vann på en dybde ned til 10 meter (IEC 50393, 8.6.3)
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electrical technology

EL-NR. PRODUKT YTRE MÅL (mm) LXBXH RETT SKJØT (mm²)

10 113 87 Shark Gelboks 6801-C 190/60/48  3 x 1,5-6

10 113 88 Shark Gelboks 6802-A 235/68/48 5 x 2,5-10

10 113 89 Shark Gelboks 6803-A 310/85/60 5 x 10-25


