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• Для захисних труб з ПЕ
• Для труб, з'єднань і прокладки згідно  DIN 16874,

DIN 8074, DIN 8075 і DIN 16876
• Простий монтаж - вставка без проблем
• Можливий демонтаж
• Опір розтягуванню згідно  DIN 16874
• Фіксацію забезпечують затяжки, що добре себе зарекомендували
• Герметичність згідно  EN 1610 0,5 бар
• Для тиску запресовування макс. до 12 бар, 2 год
• Придатне для технологій прокладки кабелю «Запресовування», 

«Продування» і «Протягування»
• Коротке, гнучке виконання
• Високоякісні матеріали

ФIТИНГ KSR (ЗАХИСНА ТРУБА ДЛЯ КАБЕЛЮ)
Просто - без проблем - без різьбового з'єднання

Особливості моделі

 

• Обрізка
Обрізку труби слід виконувати точно, під 
прямим кутом.

• Увага! *)
Поверхня ущільнення труби повинна бути 
гладкою, чистою і без рифлення! 
Дотримуватися вказівки інструкції по 
монтажу!

• Зняття фаски
Пройти фрезою для зняття фаски по 
краю труби, виконуючи обертання за 
часовою стрілкою  з легким натиском - 
готово!

• Визначення глибини посадки

• Перевірити стан кілець
ущільнювачів і затискачів!

• Насадження
Повністю надіти фітинг 
«вставити-зафіксувати», потягнувши, 
перевірити опір розтягуванню.

*) Стан труби:
Зовнішні поверхні труб повинні бути досить гладкими відповідно до методу їх виготовлення, без раковин і свищів. Не допускається наявність острокромочних задирів, грату і 
западин на місці з'єднання труб. Особливу увагу на стан труби слід звертати при установці захисних труб для кабелю і при використанні земельних ракет. Кінці труби слід обрізати 
під прямим кутом до осі труби без утворення грату. Місця затиску, що утворилися при протягуванні, непридатні для затискного з'єднання і повинні бути обрізані.

  

Матеріал | Технічні особливості

• Корпус і затяжка з ПОМ
• Ущільнення з еластомеру
• Заглушка з ПОМ

Комплектуючі

Фреза для зняття фаски: № 6000
Труборіз:  № 6050 
Знімачі :  № 6010

Всі креслення, технічні характеристики, розміри (всі розміри в мм) і вага (всі дані про вагу в кг) носять необов'язковий характер. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.
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6326
32 110 53 48 0,10
40 124 60 61 0,22
50 138 67 70 0,27

L E ØD

6224
32 109 69 48 0,11
40 119 81 58 0,15
50 133 93 98 0,20
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Муфта KSR

Заглушка KSR

№ 6326

№ 6224

розтрубна, з’єднувальна

ФIТИНГ KSR (ЗАХИСНА ТРУБА ДЛЯ КАБЕЛЮ)
Просто - без проблем - без різьбового з'єднання

Особливості моделі

• Захист від забруднення забезпечує герметичний кабельний ввід,
можливий діаметр від Ø10 до Ø20 і герметичність до 0,5 бар

Запірний 
елемент

№ для 
замовл. Ø труби Вага

№ для
замовл. Ø труби Вага

Всі креслення, технічні характеристики, розміри (всі розміри в мм) і вага (всі дані про вагу в кг) носять необов'язковий характер. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.


	01_Water_UA_hawle1 209
	01_Water_UA_hawle1 210



