
Zestaw czeniowo-ko cowy AKO-70 94
z instrukcj monta u

ZASTOSOWANIE
Zestaw ko cowy AKO-70 94 s u y do zako czenia i ochrony ko ca przewodów oraz miejsca 
przy czania do zasilania nast puj cych przewodów:

AKO-70 5 AKO-70 40
AKO-70 30 AKO-5234

W A CIWO CI
Maksymalna temperatura  pracy wynosi:

800C dla strony zasilanej

2000C dla ko ca przewodu

Minimalna temperatura instalacji:  -400C

Oprócz niniejszej instrukcji, w czasie monta u nale y przestrzega zalece  dla poszczególnych 
przewodów zawartych w karcie katalogowej 72 0H05 . 

Dla przewodów AKO-70 5, AKO-70 30, AKO-70 40 przy monta u elementów zestawu nie 

jest potrzebne ród o ciep a.
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ELEMENTY ZESTAWU

Zestaw czeniowy

Zestaw ko cowy

OPIS PRZEWODU GRZEJNEGO POTRZEBNE NARZ DZIA

 Izolacja zewn trzna Szczypce do ci cia drutu
2 Oplot metalowy Nó
3 Izolacja Wkr tak
4 Element grzejny Klucz p aski 24mm
5 Izolacja y  zasilaj cych
6 y y zasilaj ce

Oplot metalowy Szczypce do ci cia drutu
2 Izolacja Nó
3 Element grzejny Wkr tak
4 Izolacja y  zasilaj cych Klucz p aski 24mm
5 y y zasilaj ce Nagrzewnica
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Nr             Nr 2          Nr 4                          Nr 5                                                Nr 3
Nr  D awica M25 x ,5 Nr 3 Koszulka        
Nr 2 Pier cie  uszczelniaj cy                                       termokurczliwa 40mm      
Nr 4 Element izoluj cy (temperatura)      (tylko do przewodów AKO-5234 ) 
Nr 5 Koszulka 25mm

Nr 6 Nr 7
Nr 6 Tuba zako czeniowa 85mm ( y y zasilaj ce)
No 7 Tuba zako czeniowa (oplot metalowy)

 

       2     3           4                    5   6

        2                3             4   5

AKO-70 5, AKO-70 30, AKO-70 40

AKO-5234



INSTRUKCJA MONTA U ZESTAWU CZENIOWEGO
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 Utnij przewód maksymalnie  
w odleg o ci 500 mm od 
pierwszego miejsca 
kontaktu (zag bienie) na 
izolacji.

Ten krok instrukcji dotyczy 
przewodów serii:          
AKO-70 5, AKO-70 30, 
AKO-70 40

Zdejmij zewn trzn  izolacj  
na odcinku 50mm. Nale y 
Uwa a  aby nie uszkodzi  
oplotu.

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

Nanie  silikon na 
powierzchnie przewodu wg 
rysunku.

Wprowad  koniec 
przewodu do puszki             
i zamontuj d awic .

Uwaga:
Dla monta u wg kroku 3b 
ustaw d awic  wg rysunku.

Rozkr  d awic . 
Za ó  elementy d awicy na 
przewód zachowuj c kolejno  
elementów

Ten krok instrukcji dotyczy 
przewodów z oplotem serii 
AKO-5234
Nanie  silikon  na powierzchni  
przewodu jak pokazano na 
rysunku. Umie  koszulk   Nr3 
i podgrzej. Usu  nadmiar 
silikonu z powierzchni 
przewodu.

Usu 30mm 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.

Zamontuj element Nr 4.      
Usu  nadmiar silikonu.  
Umie  koszulk  nr 5 na 
oplocie zsuni tym z przewodu. 
Przygotuj nieos oni te ko ce 
y  zasilaj cych i oplotu-
3mm.

Posk adaj i dokr  d awic . 
y y zasilaj ce oraz oplot 

pod cz do odpowiednich 
zacisków. 



 

INSTRUKCJA MONTA U ZESTAWU KO COWEGO
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Utnij przewód maksymalnie  
w odleg o ci 70mm od 
pierwszego miejsca 
kontaktu (zag bienie) na 
izolacji.

Cofnij oplot i odetnij 60mm 
przewodu.

Skró  jedn  z y  o 8mm

Na ó  koszulk  Nr6 na 
koniec przewodu. Usu  
nadmiar silikonu z 
powierzchni przewodu. 

Wprowad  silikon do 
koszulki Nr7 oraz na 
powierzchni  przewodu.

Ten krok instrukcji dotyczy 
przewodów z  serii: 
AKO-70 5, AKO-70 30, 
AKO-70 40
Zdejmij zewn trzn  izolacj  
na odcinku 40mm. Nale y 
uwa a  aby nie uszkodzi  
oplotu

Usu 6mm 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.

Zwi  koszulk  Nr6 jak 
pokazano na rysunku aby 
usun  powietrze. Nast pnie 
wprowad  do rodka silikon 
(Silikon do pracy w 
temperaturze > 80 0C).

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

Nasu  koszulk  Nr7 na 
przygotowany oplot. 
Usu  nadmiar silikonu.
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