
NOWOŚĆ

WTYCZKI I GNIAZDA PRZENOŚNE PowerTOP® Xtra 16–125 A.

The ultimate 
 Xtra!



Nasza rodzina PowerTOP® Xtra: 
Wtyczki i gniazda przenośne  
do wszelkich zastosowań

Zakłady przemysłowe i górnicze, koleje i transport, porty czy 
kempingi – we wszystkich tych sektorach konieczne jest  
bezpieczne dystrybuowanie energii elektrycznej. Będąc 
specjalistą w dziedzinie wtyczek i gniazd, połączyliśmy nasze 
obszerne know-how w zakresie CEE w jednej rodzinie  
wysokiej jakości produktów: teraz wtyczki i gniazda  
PowerTOP® Xtra są dostępne w wersjach 16, 32, 63 oraz 

125 A. Wiele z nich już od lat udowadnia swoją wartość i  
sprawdza się w różnych warunkach pracy na całym świecie. 
Wszystkie gniazda PowerTOP® Xtra są wyposażone w nasze  
zaawansowane tuleje stykowe X-CONTACT®.    

PowerTOP® Xtra – wtyczki i gniazda przenośne do  
profesjonalnych zastosowań!
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Przyłącz się do CEEwolucji! 
Cztery zalety systemu PowerTOP® Xtra:

Nowa koncepcja ergonomii  
(strony 4–6)

Podłączanie i odłączanie bez użycia  
siły dzięki rozwiązaniu X-CONTACT® 
(strona 10)

Wygodny montaż 
(strona 7)

Łatwe i pewne przyłączanie 
(strony 8–9)
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Nowa koncepcja ergonomii – 
bezpieczna obsługa i długi  
okres eksploatacji

Specjalna konstrukcja i wytrzymały materiał wtyczek i gniazd 
PowerTOP® Xtra zapewniają bezpieczną i wygodną obsługę w 
najbardziej wymagających warunkach, jak również wyjątkowo 
długi okres eksploatacji. Dzięki ergonomicznemu kształtowi 
obudowy i zastosowaniu gumowanych powierzchni, wtyczki i 
gniazda przenośne CEE są łatwe do uchwycenia, doskonale 
leżą w dłoni i nie ślizgają się w niej nawet w wilgotnych i  
mokrych warunkach pracy.  

Czystość

Wygoda

Perfekcyjne połączenie

Ergonomicznie zoptymalizowana  
konstrukcja

Strefy chwytu  
z wypustkami
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Gniazda przenośne są wyposażone w zintegrowany element 
ułatwiający otwieranie, za pomocą którego można łatwo 
otworzyć klapkę i utrzymać ją w pozycji otwartej. Wtyczki i 
gniazda przenośne posiadają bezśrubowy zatrzask, który 
trwale blokuje korpus i zabezpiecza przed przypadkowym 
rozkręceniem się. W przypadku wtyczek i gniazd w wersji 63 
i 125 A (stopień ochrony IP67) uszczelki w pokrywie gniazda 
i w przedniej części wtyczki są natryskiwane, a tym samym 
zamontowane na stałe.

Wygoda

Pewny uchwyt

Element ułatwiający 
otwieranie klapki

Dwuczęściowa obudowa

Gumowana dławnica  
z wypustkami

Strefy chwytu  
z wypustkami
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Nowa koncepcja ergonomii – 
dodatkowa ochrona dzięki  
wytrzymałości rodziny Xtra

Nasza rodzina urządzeń PowerTOP® Xtra niezawodnie  
towarzyszy użytkownikom w różnych branżach. W trudnych,  
wymagających warunkach pracy nasze wtyczki i gniazda  

zapewniają dużą wytrzymałość oraz najlepszą możliwą 
ochronę:

Ochrona przed pyłem i wodą
Nasze wtyczki i gniazda przenośne PowerTOP® Xtra w wersji 
16 i 32 A mają stopień ochrony IP54, wtyczki i gniazda 63 i 
125 A są dostępne w wersjach o stopniu ochrony IP44 lub 
IP67.

Ochrona przed substancjami żrącymi i wysoką  
wilgotnością powietrza   
Nasze gniazda w wersji 63 i 125 A są wyposażone w odporne 
na wysoką temperaturę elementy izolacyjne, w których  
zamontowane są układy stykowe. Dostępne są warianty z 
niklowanymi stykami zarówno dla gniazd jak i wtyczek.   
5-biegunowe wtyczki i gniazda w wersji 16 i 32 A są  
opcjonalnie dostępne jako wariant PowerTOP® Xtra R z  
takim samym wytrzymałym wyposażeniem.
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Wygodny montaż – 
użycie narzędzi w  
minimalnym stopniu

Do perfekcji dopracowaliśmy proces montażu produktów z 
rodziny PowerTOP® Xtra: samozaciskowy gwint obudowy,  
zatrzask blokujący i dławnica kablowa umożliwiają łatwe i  

szybkie zamontowanie naszych wtyczek i gniazd przenośnych 
w wersji od 16 do 125 A za pomocą zaledwie kilku narzędzi.

Szybkie podłączanie    
Odkręcić obudowę, wprowadzić przewód przez dławnicę 
kablową do obudowy i usunąć z niego płaszcz ochronny. 
Usunąć izolację z przewodów i założyć zabezpieczenie 
końców przewodów (tylko w przypadku technologii połączeń 
ErgoCONTACT®).

Szybkie przykręcanie i zabezpieczanie 
Przykręcić obudowę do części przedniej i zabezpieczyć ją za 
pomocą zintegrowanego zatrzasku blokującego. Przewód  
przyłączeniowy należy odciążyć i uszczelnić poprzez  
dokręcenie gumowanej dławnicy.
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Łatwe i pewne przyłączanie 
za pomocą ErgoCONTACT®

1 2

3

4

Ergonomiczny montaż
W przypadku technologii ErgoCONTACT® wkrętaka 
nie przykłada się z boku, lecz na wprost, co umożliwia 
łatwiejsze osiągnięcie wymaganego momentu 
obrotowego dokręcania śrub. Wszystkie śruby są 
skierowane w tym samym kierunku. Dzięki temu nie 
trzeba już obracać przedniej części w dłoni, aby 
po kolei dokręcić śruby styków poszczególnych 
biegunów, co zapewnia oszczędność czasu.

Prowadnice przewodów
Zakrzywione kanały prowadzące przewody łatwo 
i bezpiecznie prowadzą końcówki przewodów do 
styków. 

1

2

3

4

Kołnierz prowadzący
Tor wkręcania jest dodatkowo wspierany przez 
kołnierz prowadzący, co zapobiega obsunięciu śruby 
i minimalizuje ryzyko odniesienia obrażeń.

Na stałe zamontowana śruba z łbem 
kombinowanym
Do każdego styku przynależy tylko jedna fabrycznie 
wpuszczona śruba z łbem kombinowanym, która 
jest trwale zintegrowana z kołnierzem prowadzącym 
i którą można wkręcać i wykręcać za pomocą 
wkrętaka krzyżakowego lub płaskiego. Konieczność 
wkręcenia tylko jednej śruby do każdego styku 
upraszcza montaż i oszczędza czas.

Rodzina PowerTOP® Xtra jest dostępna we wszystkich 
wersjach z technologią połączeń za pomocą styku  
śrubowego. Rozwiązanie zostało rozwinięte we wtyczkach  

i gniazdach 16 oraz 32A, czego efektem jest wygodna w 
obsłudze technologia połączeń ErgoCONTACT®. Umożliwia 
ona łatwy, bezpieczny i szybki montaż.
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Łatwe i pewne przyłączanie
za pomocą SafeCONTACT

Nasze wtyczki i gniazda przenośne PowerTOP® Xtra w wersji 
16 i 32 A są dostępne również w wariancie PowerTOP® Xtra S 
z bezśrubowymi zaciskami spężynowymi IDC SafeCONTACT. 
Dzięki nim nie trzeba już usuwać izolacji z przewodów ani 

poddawać ich wstępnej obróbce, co w porównaniu z  
konwencjonalnym sposobem łączenia, zapewnia o ponad 
połowę większą oszczędność czasu podczas podłączania i  
prac konserwacyjnych.

Bezpieczne połączenie styków 
Włożyć przewód bez zdejmowania izolacji, podważyć zaciski 
wkrętakiem i gotowe!

SafeCONTACT – widok wewnętrzny 
W ramach jednej operacji podważenia następuje przecięcie 
izolacji, co skutkuje powstaniem bezpiecznego połączenia 
stykowego.
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Podłączanie i odłączanie  
bez użycia siły  
dzięki rozwiązaniu X-CONTACT®

Innowacyjne i proste rozwiązanie
Wszystkie gniazda PowerTOP® Xtra są wyposażone w nasze 
tuleje stykowe X-CONTACT®. Tuleje mają wycięcia w kształcie 
litery X i są wykonane z elastycznego, sprężystego materiału. 
Podczas wkładania wtyczki do gniazda bolce wtyczki  
otwierają tuleje stykowe gniazda. Pozwala to na wyjątkowo 
łatwe podłączanie i rozłączanie wtyczki i gniazda przy nawet 
o 50 procent mniejszym wysiłku! Dzięki temu można  
samodzielnie podłączać lub rozłączać wtyczkę i gniazdo – 
nawet przy wysokich prądach rzędu 63 i 125 A.

Bezpieczeństwo i trwałość
W przypadku gniazd PowerTOP® Xtra w wersji 63 i 125 A  
wewnętrzne ścianki tulei X-CONTACT® są dodatkowo  
rowkowane. Wewnętrzne rowkowanie, sprężysty materiał 
i wycięcia w tulejach zapewniają optymalne i bezpieczne 
połączenie wtyczki z gniazdem. Właściwości tulei stykowych 
powodują, że zabrudzenia i korozja powierzchniowa  
samoczynnie się ścierają podczas podłączania i rozłączania. 
Dzięki temu nie występują żadne ślady zużycia, nawet w  
przypadku intensywnej obsługi i częstego podłączania i 
rozłączania, a materiał pozostaje w niezmienionej formie. 
Umożliwia to bezpieczne i niezawodne użytkowanie naszych 
wtyczek i gniazd PowerTOP® Xtra przez wiele lat.
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Hensel Polska Sp. z o.o.

ul. Wiktora Jankowskiego 1

61-248 POZNAŃ

POLAND

Phone  + 48 6187 66-146

Fax  + 48 6187 99-350

hpl@hensel.com.pl

www.hensel-electric.pl

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1

57399 KIRCHHUNDEM

GERMANY

Phone  + 49 2723 41-1

Fax  + 49 2723 41-214

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com


