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P r z e g l ą d   p r o d u k t ó w  –  r u r y  e l e k t r o i n s t a l a c yj n e

RKGL/RKGS
Rura instalacyjna, karbowana, giętka, nieroz-
przestrzeniająca płomienia wykonana z PCV-U 
w  kolorze szarym oraz czarnym. Przeznaczona 
do ochrony i prowadzenia izolowanych przewo-
dów lub kabli w elektrycznych lub telekomuni-
kacyjnych systemach instalacyjnych do 1000 V 
prądu przemiennego. Wytrzymałość mecha-
niczna rur wynosi 320 N/5 cm lub 750 N/5 cm.
Do mocowania rur służą uchwyty zamykane 
UZ. Uchwyty te mają specjalne zaczepy unie-
możliwiające wysuwanie się rur z  uchwytów 
oraz uchwyty zaciskowe paskowe UZP. Do 
łączenia rur służą złączki karbowane ZCL, 
złączki kątowe sztywne ZKS. Dzięki złączkom 
rury mogą być łączone pod dowolnym kątem. 

RLM
Rury przeznaczone są do ochrony i prowadze-
nia izolowanych przewodów lub kabli w  elek-
trycznych lub telekomunikacyjnych systemach 
instalacyjnych do 1000 V prądu przemiennego. 
Złącze kielichowe jest połączeniem rozłącz-
nym umożliwiającym wzajemne przesunięcie 
i  wydłużanie części instalacji. Do mocowania 
rur służą uchwyty zamykane UZ. Uchwyty 
te mają specjalne zaczepy uniemożliwiające 
wysuwanie się rur z  uchwytów oraz uchwyty 
zaciskowe paskowe UZP. Do łączenia rur służą 
złączki karbowane ZCL, złączki kątowe sztywne 
ZKS. Dzięki złączkom rury mogą być łączone 
pod dowolnym kątem.

Producent AKS ELEKTRO

Oznaczenie RKGL, RKGS

Typ Giętkie

Charakterystyka

Rura instalacyjna o karbo-

wanym pro� lu przekroju 

wzdłużnego 

Materiał wykonania PVC

Przeznaczenie
Ochrona, prowadzenie 

przewodów 

Zastosowanie

Ochrona i prowadzenie 

izolowanych przewodów i/lub 

kabli w elektrycznych i/lub te-

lekomunikacyjnych systemach 

instalacyjnych do 1000 V prądu 

przemiennego

Odporność na ściskanie 
RKGL – 320 N/5 cm, 

RKGS – 750 N/5 cm

Palność V1–V0

Odporność na promieniowa-

nie UV
Tak

Zakres temperatur Od -5 do +60 °C

Kolor Szary, czarny

Zakres średnic zewnętrznych 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm

Długość odcinków 25, 50 mb

Akcesoria dodatkowe

Uchwyty U, złączki ZCL, złączki 

kątowe sztywne ZKS, uchwyt 

zaciskowy paskowy UZP

Atesty, certy� katy Certy� kat BBJ, RoHS, CE

Gwarancja Tak

Dodatkowe informacje Produkt polski

Producent AKS ZIELONKA

Oznaczenie RLM

Typ Sztywne

Charakterystyka

Rura instalacyjna, gładka, 

sztywna, nierozprzestrzeniają-

ca płomienia 

Materiał wykonania PVC

Przeznaczenie
Ochrona, prowadzenie 

przewodów 

Zastosowanie

Ochrona i prowadzenie 

izolowanych przewodów i/lub 

kabli w elektrycznych i/lub te-

lekomunikacyjnych systemach 

instalacyjnych do 1000 V prądu 

przemiennego

Odporność na ściskanie 320 N/5 cm

Palność V1–V0

Odporność na promieniowa-

nie UV
Tak

Zakres temperatur Od -5 do +60 °C

Kolor Biały, szary 

Zakres średnic zewnętrznych
13, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 

37, 40, 47, 50 mm

Długość odcinków 2 mb

Akcesoria dodatkowe

Uchwyty U, złączki ZCL, złączki 

kątowe sztywne ZKS, uchwyt 

zaciskowy paskowy UZP

Atesty, certy� katy Certy� kat BBJ, RoHS, CE

Gwarancja Tak

Dodatkowe informacje Produkt polski
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