
 
 
 

Zestaw ko cowy AKO-52383 i instrukcja  
monta u 
 

ZASTOSOWANIE 
Zestaw ko cowy AKO-52383 s u y do zako czenia i ochrony ko ca przewodów: 
 AKO-5234 
 AKO-5234  
Maksymalna temperatura  pracy dla zestawu 700C 
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.. 

 
W A CIWO CI 
Elementy zestawu 

Nr    Koszulka termokurczliwa Ø6, d ug. 20mm–  sztuka 
Nr2  Koszulka termokurczliwa Ø6, d ug.75mm– sztuka 
Nr3  Koszulki termokurczliwe Ø 2, d ug. 20mm – 2 sztuki 
Dla przewodu AKO-5234 przeznaczone s  elementy Nr  i Nr2 
Dla przewodu AKO-5234  przeznaczone s  elementy Nr , Nr2 i Nr3 
 
Przewód grzejny 
D ugo  strefy grzejnej 595 mm 

 
 
 
 
 
 

Niezb dne narz dzia  
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AKO-5234 
1. Izolacja 
2. Element grzejny 
3. Izolacja y  zasilaj cych 
4. y y zasilaj ce 

AKO-5234  
1. Izolacja 
2. Element grzejny 
3. Izolacja y  zasilaj cych 
4. y y zasilaj ce 

Kombinerki 
Szczypce do ci cia 
drutu 

Nó  Nagrzewnica 

 



 

Instrukcja monta u przewodu AKO-5234 

Przygotowanie zimnego ko ca 
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Utnij przewód maksymalnie  
w odleg o ci 595 mm od 
pierwszego miejsca kontaktu 
(zag bienie) na izolacji. 

Usu  20mm izolacji; 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  koszulk  
termokurczliw  nr  tak aby 
po ow  d ugo ci zachodzi a 
na izolacj . Zaci nij koszulk  
nagrzewaj c j  nagrzewnic . 

 

Usu  6mm izolacji z ka dej 
y y zasilaj cej. 

 

Utnij przewód w 
odleg o ci 70mm od 
pierwszego kontaktu 
(zag bienia) 

Element ko cowy  

 

Usu  6mm izolacji. 
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. 

Skró  jedn  z y  
zasilaj cych o 8mm 

Nasu  koszulk  
termokurczliw  nr 2 tak jak 
pokazano na rysunku i zaci nij 
poprzez ogrzewanie. 
Natychmiast przejd  do punktu 
nr9. 

Zaci nij koniec koszulki nr 
2 – ko cówka zaklei si  i 
uszczelni.  



 
 

Instrukcja monta u przewodu AKO-5234  
 
 
Przygotowanie zimnego ko ca 
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Utnij przewód maksymalnie  
w odleg o ci 595 mm od 
pierwszego miejsca kontaktu 
(zag bienie) na izolacji. 

Cofnij oplot aby zwi kszy  
jego rednic  i poluzowa  
go.  Wykonaj otwór w 
odleg o ci 20mm. Usu  
przewód z oplotu 

Usu  20mm izolacji. 
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  koszulk  
termokurczliw  nr  tak aby 
po ow  d ugo ci zachodzi a na 
izolacj . Zaci nij koszulk  
nagrzewaj c j  nagrzewnic .

Nasu  koszulk  
termokurczliw  nr 3 jak to 
pokazano na rysunku  i 
zaci nij nagrzewaj c j  
nagrzewnic . 

Usu  6mm izolacji z ka dej 
y y zasilaj cej. 



 

 
Element ko cowy 
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