
Zestaw czeniowo-ko cowy AKO-5239
z instrukcj monta u

ZASTOSOWANIE
Zestaw ko cowy AKO-5239 s u y do zako czenia i ochrony ko ca przewodów oraz miejsca 
przy czania do zasilania  przewodu: AKO- 22
Maksymalna temperatura  pracy wynosi 700C.

Oprócz niniejszej instrukcji, w czasie monta u nale y przestrzega „G ównych zalece
dotycz cych  bezpiecze stwa  przy instalacji przewodów samoograniczaj cych” (Karta 
katalogowa 7220H000).

CHARAKTERYSTYKA

Elementy zestawu

Nr Nr2 Nr3                       

Nr - koszulki termokurczliwe Nr2- koszulki termokurczliwe Nr3-Koszulki termokurczliwe
20mm- 3 sztuki 30mm- 2 sztuki 50mm-  sztuka

Przewód grzejny

Potrzebne narz dzia
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. Oplot metalowy                  2. Izolacja                        3. Rdze  grzejny       4. y y zasilaj ce

 

Szczypce do ci cia drutu Nó Nagrzewnica
Szczypce Wkr tak
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INSTRUKCJA MONTA U

Koniec zasilany
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 Ustaw koszulk  
termokurczliw  Nr  
w odleg o ci 60mm od 
brzegu i zaci nij (podgrzej)

Zdejmij zewn trzn  izolacj  
na odcinku 40mm. Nale y 
Uwa a  aby nie uszkodzi  
izolacji y  zasilaj cych. 
Natnij rdze  grzejny wzd u  
y  zasilaj cych.

Nasu  koszulki Nr2 na y y 
zasilaj ce i zaci nij 
(podgrzej).

Cofnij oplot i obetnij 30mm 
przewodu.

Naci gnij oplot na uprzednio 
za o on  koszulk . Zwi  
koniec oplotu i zagnij go.

Koniec przewodu

Cofnij oplot aby zwi kszy   
jego rednic i poluzowa go.  
Wykonaj otwór wg rysunku. 
Usu przewód z oplotu

Odegnij y y zasilaj ce na bok          
i usu  rdze  przewodzacy. 

Umie  koszulk  Nr  na 
pozosta ej cz ci rdzenia           
i y  a nast pnie podgrzej            
i zaci nij koszulk  w punktach 
A i B. Na kraw dziach koszulki 
powinien pojawi  si  stopiony 
materia ; je li nie pojawi si  
nale y ponownie podgrza .          
Usu  6 mm izolacji z ko cówek 
przewodów.

Nasu  koszulk  Nr3 w sposób 
pokazany na rysunku ( 0mm 
wystaje poza koniec 
przewodu). Nast pnie koszulk  
podgrzej i zaci nij koniec aby 
uzyska  szczelno .

Nasu  koszulk  Nr3 wed ug 
rysunku i podgrzej.
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