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Zestaw áączeniowo-koĔcowy AKO-229
z instrukcją montaĪu
ZASTOSOWANIE
Zestaw koĔcowy AKO-229 sáuĪy do zakoĔczenia i ochrony koĔca przewodów oraz miejsca
przyáączania do zasilania przewodu: AKO-22

CHARAKTERYSTYKA
Maksymalna temperatura pracy wynosi 700C.
Minimalna temperatura instalacji 300C
Oprócz niniejszej instrukcji, w czasie montaĪu naleĪy przestrzegaü „Gáównych zaleceĔ
dotyczących bezpieczeĔstwa przy instalacji taĞm samoograniczających” (Karta katalogowa
7220H000).
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ELEMENTY ZESTAWU
Zestaw áączeniowy
Nr 4
Nr 

Nr 2

Nr 3

Nr 5

Nr 6

Nr Dáawica M20 x ,5
Nr 2 PierĞcieĔ uszczelniający
Nr 3 Koszulka termokurczliwa 50mm.
Nr 4 Koszulki termokurczliwe 5mm- 2 sztuki
Nr 5 Koszulka termokurczliwa 25mm
Nr 6 Koszulka termokurczliwa 25mm

Zastaw koĔcowy

Nr 6

Nr 7

Nr 6 Koszulka termokurczliwa 50mm
No7 Koszulka termokurczliwa 25mm

OPIS PRZEWODU GRZEJNEGO
. Oplot metalowy
2. Izolacja
3. RdzeĔ grzejny
4. ĩyáy zasilające


2

3

4

POTRZEBNE NARZĉDZIA
Szczypce do ciĊcia drutu
Szczypce
NóĪ
WkrĊtak
Klucz páaski 24mm
Nagrzewnica
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INSTRUKCJA MONTAĩU ZESTAWU PODàĄCZENIOWEGO
RozkrĊü dáawicĊ.
ZaáóĪ elementy dáawicy na
przewód zachowując
kolejnoĞü elementów

Ustaw koszulkĊ Nr3
w odlegáoĞci 50mm od koĔca
przewodu i podgrzej

Cofnij oplot aby zwiĊkszyü
jego ĞrednicĊ i poluzowaü
go. Wykonaj otwór wg
rysunku. UsuĔ przewód
z oplotu

Zdejmij zewnĊtrzną izolacjĊ na
odcinku 30mm. NaleĪy
uwaĪaü aby nie uszkodziü
izolacji Īyá zasilających. Natnij
rdzeĔ grzejny wzdáuĪ Īyá
zasilających.

Odegnij Īyáy zasilające na
bok i usuĔ rdzeĔ grzejny.

NasuĔ koszulki Nr4 na Īyáy
zasilające i zaciĞnij (podgrzej).
NasuĔ koszulkĊ Nr5 w sposób
pokazany na rysunku (0mm
wystaje poza koniec
przewodu). NastĊpnie koszulkĊ
podgrzej i zaciĞnij koniec aby
uzyskaü szczelnoĞü.

UmieĞü koszulkĊ Nr6 na
pozostaáej czĊĞci rdzenia
i Īyá a nastĊpnie podgrzej
i zaciĞnij koszulkĊ
w punktach A i B. Na
krawĊdziach koszulki
powinien pojawiü siĊ
stopiony materiaá; jeĞli nie
pojawi siĊ naleĪy ponownie
podgrzej. UsuĔ 3 mm
izolacji z koĔcówek
przewodów i oplotu.

WprowadĨ koniec przewodu do
puszki i zamontuj dáawicĊ wg
rysunku.

Poskáadaj i dokrĊü dáawicĊ.
ĩyáy zasilające oraz oplot
podáącz do odpowiednich
zacisków.

KARTA KATALOGOWA

1229H100

(4/4)

INSTRUKCJA MONTAĩU ZESTAWU KOēCOWEGO
Cofnij oplot.

NasuĔ koszulkĊ Nr7 w
sposób pokazany na
rysunku (0mm wystaje
poza koniec przewodu).
NastĊpnie koszulkĊ
podgrzej.

Naciągnij oplot na uprzednio
zaáoĪoną koszulkĊ. ZwiĔ
koniec oplotu i zagnij go.

Obetnij 40mm przewodu.

ZaciĞnij koniec aby uzyskaü
szczelnoĞü.

NasuĔ koszulkĊ Nr8 wg
rysunku i zaciĞnij (podgrzej)
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