
Zestaw po czeniowy AKO- 2 92
z instrukcj monta u

ZASTOSOWANIE
Zestaw ten jest przeznaczony do czenia i izolowania po czenia:

- odcinków przewodów grzewczych: AKO- 2 2, AKO-523 , AKO7 2545

- przewodu grzewczego z przewodem zasilaj cym 

W A CIWO CI
Maksymalna temperatura  pracy wynosi 700C

Minimalna temperatura instalacji  -200C

Oprócz niniejszej instrukcji, w czasie monta u nale y przestrzega „G ównych zalece
dotycz cych  bezpiecze stwa  przy instalacji przewodów sektorowych” (Karta katalogowa 
72 0H000).

ELEMENTY ZESTAWU

KARTA KATALOGOWA 1219H200     (1/2)

Przewód grzejny Przewód grzejny       Przewód zasilaj cy                Przewód grzejny

Nr Nr 2 Nr 3

Nr  Izolowana ko cówka - 2 sztuki
Nr 2 Koszulka termokurczliwa 20mm
Nr 3 Koszulka termokurczliwa 80mm

               2              3   4

OPIS PRZEWODU GRZEJNEGO POTRZEBNE NARZ DZIA

. Izolacja
2. Element grzejny        
3. Izolacja y  zasilaj cych    
4. y y zasilaj ce

. Szczypce do zagniatania
2. Szczypce do ci cia drutu           
3. Szczypce do przytrzymywania    
4. Nó  
5. Nagrzewnica



INSTRUKCJA CZENIA PRZEWODÓW Z WYKORZYSTANIEM 
ZESTAWU

KARTA KATALOGOWA 1219H200     (2/2)

Utnij przewód w odleg o ci 
90 mm od pierwszego 
miejsca kontaktu 
(zag bienie na izolacji).

Usu  6 mm izolacji z y  
zasilaj cych.

Powtórz kroki  do 3 dla 
drugiego przewodu 
grzejnego.

Umie  zaciski Nr  na 
przewodach czonych i 
zaci nij je.

Ustaw koszulk  Nr3 w 
sposób pokazany na 
rysunku i zaci nij (podgrzej). 
Zaci nij punkty A i B na 5 
sekund.

Usu 40mm izolacji.

Aby usun  izolacj nale y 
naci dooko a oraz po 
rodku. Nale y równie

naci element grzejny 
pomi dzy  y ami 
zasilaj cymi, odchyli na 
zewn trz i usun . Dzi ki 
temu jego koniec b dzie 
zabezpieczony.

Nasu  koszulki 
termokurczliwe Nr2 i Nr3 na 
przewód grzejny w sposób 
pokazany na rysunku. 

Ustaw koszulk  Nr2 w 
sposób pokazany na 
rysunku i zaci nij (podgrzej). 
Zaci nij punkty A i B na 5 
sekund.

CZENIE PRZEWODU GRZEJNEGO I PRZEWODU ZASILAJ CEGO

Przygotowanie przewodu zasilaj cego:         
- Usu  40mm izolacji zewn trznej
- Usu  6mm izolacji z y  zasilaj cych
Przygotowywanie przewodu grzejnego:        
Zgodnie z instrukcj  czenia- kroki , 2 i 3        
Wykonywanie po czenia:
Zgodnie z instrukcj  czenia- kroki 4, 5, 6 i 7 Przewód Przewód      

zasilaj cy grzejny
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