
Allmän information

Design
PTC är öppen skylthållare med underdelen i hårt ma-
terial. Hållarens ovansida har en integrerad skyltficka 
i mjukt transparent material. Hylskroppen har kraftiga 
hullingar för effektiv fasthållning mot ledarens eller 
kabelns ytterisolering.

Detta innebär ett snabbt snäppmontage med bibehållen 
möjlighet till efterjustering för bästa läsbarhet.
Skyltfickan har en ovalform som med ett lätt tryck 
ovanifrån som gör det lätt och snabbt att skjuta in 
märkskylten. När trycket lättas hålls skylten fast auto-
matiskt och säkert i fickan.

Material
Kadmium- och silikonfri styv PVC i underdelen och mjuk 
PVC i skyltfickan enligt Partex receptur

Färger
Standardfärger för hylskroppen är gult och vitt. 
Skyltfickan i transparent PVC.

Förpackning
Avkapade i påse och i olika längder

Temperaturområde
Formbeständig från -40ºC till +60ºC.

PTC
LEDNINGSMÄRKNING

• Märkhylsa med skyltficka för snäppmontage på 
kablar och ledningar. 

• Flexibelt montage av hylsa och/eller märkskylt 
före eller efter anslutning. 

• Snabbt montage genom lätt tryck på skyltficka och 
därefter applicering av märkskylt. 

• Hylsan sitter säkert med kraftiga hullingar men är 
fortfarande efterjusterbar för bästa läsbarhet. 

• Märkskyltar från Partex laserskrivbara PF ark, 
X-Card eller ProMark system för märkning på 
plats.
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Märkning på plats

Beständighet
Materialet som är testat enligt PARTEX 
produktprovnings- program SP 2172 hos Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut. Testresultat enligt 
separat dokument.

Utskriftsutrustning
Partex kan erbjuda ett flertal alternativ för märkning 
själv på plats med skylthållaren PTC. Passande 
märkskyltar finns i produktserierna PFC, PF- och PP- 
se separat produktinformation.

Utskrift och märkning på plats kan ske i följande
märkutrustningar från Partex: 

1.  PFC märkskyltar i MK3 märkmaskin ingående i
 X-Card systemet och med Partex mjukvara  
 WinSign.
2.  PP- märkskyltar i ProMark systemets
 märkmaskin MK9 med möjlighet till märkdata
 i Excel filformat. från flashminneskort laddat  
 från Winsign mjukvaran.
3.  PF- märketiketter avrivbara från A4 ark och 
 utskrivna i standard laserskrivare med PC via  
 WinSign.

Användning
PTC passar såväl skåpbyggare, elinstallatörer och
utrustningsbyggare samt inom telekomindustrin.



2016-08-02

Mått, storlekar och förpackningar
Artikelnummer Rek. diameteromr mm/tum Hylslängd

(L) mm
Hylshöjd
(H) mm

Hylsbredd
(W) mm

Skyltficka bredd 
(W2) mm

Antal/
förpackning

Användbara etiketter/skyltar 
produkt serier

PTC 10015A* ~2,4 – 3,0 / .094 - .118 15 5,4 3,7 4,6 200 st PF-10015/PFC04215/PP-046

PTC20015A* ~3,0 – 4,0 / .118 - .157 15 6,5 4,5 4,6 200 st PF-10015/PFC04215/PP-046

PTC30015A* ~ 4,0 – 5,0 / .157 - .197 15 7,8 5,7 4,6 200 st PF-10015/PFC04215/PP-046

PTC40015A* ~5,0 – 6,2 / .197 - . 244 15 9,3 6,9 4,6 100 st PF-10015/PFC04215/PP-046

PTC50015A* ~ 6,0 – 7,2 / . 236 - . 283 15 10,8 8,2 4,6 100 st PF-10015/PFC04215/PP-046

PTC10021A* ~2,4 – 3,0 / .094 - .118 21 5,4 3,7 4,6 200 st PF-10021/PFC04221/PP-046

PTC20021A* ~3,0 – 4,0 / .118 - .157 21 6,5 4,5 4,6 200 st PF-10021/PFC04221/PP-046

PTC30021A* ~ 4,0 – 5,0 / .157 - .197 21 7,8 5,7 4,6 200 st PF-10021/PFC04221/PP-046

PTC40021A* ~5,0 – 6,2 / .197 - . 244 21 9,3 6,9 4,6 100 st PF-10021/PFC04221/PP-046

PTC50021A* ~ 6,0 – 7,2 / . 236 - . 283 21 10,8 8,2 4,6 100 st PF-10021/PFC04221/PP-046

PTC 10030A* ~2,4 – 3,0 / .094 - .118 30 5,4 3,7 4,6 200 st PFC04230/PP-046

PTC20030A* ~3,0 – 4,0 / .118 - .157 30 6,5 4,5 4,6 200 st PFC04230/PP-046

PTC30030A* ~ 4,0 – 5,0 / .157 - .197 30 7,8 5,7 4,6 200 st PFC04230/PP-046

PTC40030A* ~5,0 – 6,2 / .197 - . 244 30 9,3 6,9 4,6 100 st PFC04230/PP-046

PTC50030A* ~ 6,0 – 7,2 / . 236 - . 283 30 10,8 8,2 4,6 100 st PFC04230/PP-046

Area och AWG måttangivelser har ej angetts eftersom diameterområden är det relevanta måttet med denna produkt.
*= 4 gul hylskropp; =9 vit hylskropp; A= avkapade hylsor i påse
Märkskylt PP-046 skrivs och klipps i respektive längd vid märkning på plats i ProMark MK9
PFC skrivs i partex x-cardsystem med mk3 märkmaskin
Pf- märketiketter skrivs i en standard laserskrivare med rak utmatning av arket
PP- märkstrips skrivs i promark systemet med märkmaskin MK9
Med fördel används Partex mjukvara winsign i alla utskriftsfallen
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PTC är fördelaktig I applikationer där en snabb 
montering av hållare och märkskylt är väsentlig. 
Oavsett om den elktriska förbindelsen av 
kablar och ledningar är gjord före eller efter 
monteringen av hållaren. Och samtidigt som en 
lätt och flexibel utskrift på plats med alternativa 
lösningar är att föredra.

Applikation


