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WAGO buat klemensleri
Bilindi¤i gibi buat klemenslerinin ilk tasar›mc›s› WAGO’dur. Bu
sebeple de piyasada buat klemensine WAGO klemens ad› verilir.
Ancak pazarda buat klemenslerinin pek çok taklidi yer almaktad›r.
Ve bunlar›n tamam› Uzakdo¤u kökenli olup elektrik tesisatlar›n› tehdit etmektedir.
Buat klemensi kablolar›n bükülerek ve bantlanarak karma kar›ﬂ›k
bir montaj yap›lmas›n› önlemek
için tasarlanm›ﬂt›r. Buat klemenslerinin amac› temass›zl›klar› ya da
olas› arklar› ortadan kald›rmak
iken kullan›lan kalitesiz ürünler
ayn› probleme davetiye ç›karmaktad›r. WAGO ürünlerinde onlarca
defa kablo tak›p ç›kar›ld›¤›nda hiçbir deformasyon olmuyor.
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WAGO farkl› uygulamalar için

156

farkl› buat klemensleri üretmiﬂtir.
273 serisi: ‹lk üretilen buat klemensi serisi olup bugün 0,75-1,5
mm2, 1-2,5 mm2 ve 1,5-4 mm2 kesitlerinde üretilmektedir. Hem
ba¤lant›y› hem de izolasyonu garanti eder. Test ölçüm noktalar›

vard›r. Aluminyum kablolar için
kullan›labilir. Ray adaptörü ile ray
ve pano montaj›nda ortaklama
noktas› olarak dahi kullan›labilir.
dan, makinalara, ev aletlerinden
pano uygulamalar›na kadar her
alanda kullan›labilir. 0,08-2,5 mm2
tek damarl› ve 4 mm2’ ye kadar
çok damarl› kablolar için uygundur. Hiçbir alet gerektirmeden
ba¤lant› yapmaya imkan sa¤lamas›, çok güvenilir bir ba¤lant› ﬂekli
olmas›, her türlü kablo tipine uygun olmas› onu rakipsiz k›lmaktad›r.
243 serisi: Düﬂük gerilim uygulamalar›nda telefon, haberleﬂme
sistemleri zil ve kap› otomati¤i gibi uygulamalar için geliﬂtirilmiﬂ
olup 0,6-0,8 mm2 ve 0,4-0,5 mm2
kesitlerinde üretilmektedir. Küçük
kesitli kablolar için güvenli ba¤lant› sa¤land›¤› gibi farkl› renkler
ile kodlama ve ray adaptörü ile de
pano içlerinde uygulama imkan›
sunar.

224 serisi: Ayd›nlatma uygulamalar› için geliﬂtirilmiﬂ olup çok
damarl› ve tek damarl› kablolar›n
ortak kullan›m› için geliﬂtirilmiﬂtir.
1-2,5 mm2 tesisat taraf› için uygun
olup armatür ba¤lant›s› için 0,5-2,5
mm2 kesitte ba¤lant›ya imkan sa¤lar. En önemli avantaj› tavanda
ba¤lant› yapman›n tüm zorluklar›
ortadan kald›rmas› olup ba¤lant›
esnas›nda hiçbir alet gerektirmez.
H›zl› ba¤lant› sayesinde iﬂçilik sürelerini inan›lmaz ölçüde azalt›r.
222 serisi: WAGO’ nun yepyeni
teknolojik çözümü olup buatlar-

773 serisi: Tek damarl› kablolar için uygun olup 6 mm2 kesitte
kullan›labilir. ATEX onayl› tipleri
mevcut olup patlay›c› alanlarda
uygulama imkan› vard›r. Her WAGO ürününde oldu¤u gibi ATEX
onayl› ilk buat klemensi olan 773
serisi tüm WAGO ürünlerinde oldu¤u gibi kaliteyi temsil etmektedir.

WAGO BUAT KLEMENS‹
FARKI ÇALIﬁMA SÜRES‹
10A lik 273-101 serisi bir WAGO
buat klemensi 100A ak›mda 45 sn
çal›ﬂabilir.

