
САЛЬНИКИ МЕТАЛЕВІ 
серії PGM

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення
Сальники кабельні металеві серії PGM АСКО-УКРЕМ™ (далі – сальники) призначені для введення електричних проводів 
і кабелів в розподільчі щити, монтажні коробки тощо для захисту провідників від механічного пошкодження, а також для 
захисту електроустановок від пилу та вологи.

2. Характеристики
▪ Матеріал виготовлення:
- корпус – покрита нікелем латунь
- ущільнювач – силіконова гума.
▪ Ступінь захисту IP68.

3. Габаритні розміри

   

4. Умови експлуатації
- Діапазон робочих температур: -40 … +100 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 80 % при 25 °С

5. Монтаж та заходи безпеки
Монтаж сальників повинен відбуватись з дотриманням вимог ПУЕ та правил техніки безпеки.
Порядок монтажу:
- встановити сальник у монтажний отвір та затягнути контргайку;
- ослабити ущільнюючу гайку і ввести провідник через сальник;
- затягнути ущільнюючу гайку, забезпечивши надійне кріплення та обтискання провідника.
Протягом усього строку експлуатації повинні проводитись періодичні огляди сальників для виявлення ушкоджень.

6. Транспортування та зберігання
Транспортування сальників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає 
вироби від механічних ушкоджень та забруднення.
Зберігати сальники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього 
середовища від -20 °С до +50 °С і відносній вологості не більше 90 %.

7. Гарантійні зобов'язання
Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність сальників протягом одного 
року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу ________________________________

Підпис продавця _________________
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Підпис продавця _________________Модель Нарізь×крок  Довжина 
нарізі L 

Діапазон 
Ø кабелю Висота Н 

мм 
PGM 7 M12×1,5 6 3…6,5 19 
PGM 9 M16×1,5 7 4…8 20 
PGM 11 M18×1,5 7,5 5…10 21 
PGM 13,5 M20×1,5 7,5 6…12 23 
PGM 16 M22×1,5 7,5 10…14 23 
PGM 19 M24×1,5 8 12…15 23 
PGM 21 M27×1,5 8 13…18 26 
PGM 25 M30×1,5 9 16…22 27 
PGM 29 M40×1,5 9 18…25 30 
PGM 36 M50×1,5 10 22…33 35 
PGM 42 M63×1,5 11 32…38 37 
PGM 48 M63×1,5 11 37…44 39,5 
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