V-CABLE HSI 150 »SEGMENTO«
V-Insert – Utěsnění kabelů (vnější strana budovy)
Montážní návod
Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinaci s cizími výrobky nepřebíráme při případných
následných škodách žádné záruky.

!

Upozornění:
Kabelové průchodky by měly být otevřeny teprve bezprostředně před osazením kabely, aby se zamezilo
neúmyslným poškozením během stavebních prací.
Další příslušenství a informace najdete na www.bettra.cz a v katalogových listech.
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Odstraňte uzavírací víko.

Gelenkstirnlochschlüssel
SLS 6G(D)

Schlüsselaufnahme

2

Zasuňte systémové víko.
HSI150-DF
(AluminiumFlansch)

HSI150-K(K2)
(Dichtpackung)

Schlüsselaufnahmen
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20 - 31

Zjistěte průměr kabelů
a zvolte těsnicí segmenty.
20 - 26

15 - 21

Pokud zbyla ochranná fólie, odstraňte ji prosím (napřed lehce nahřejte).
Uzavírací víko otevřete otáčivým pohybem vlevo přes drážky kloubovým klíčem s čepy SLS 6G(D) (příslušenství).
Očistěte drážky v černém uzavíracím víku, pokud je to nutné,
od zbytků po betonáži.
Upozornění:
Nezarážejte uzavírací víko kladivem nebo tvrdým předmětem!
Před montáží systémového víka do utěsnění kabelů, očistěte
vnitřní prostor od případných nečistot a zkontrolujte těsnicí
plochy, zda nejsou poškozeny.
K čištění nesmějí být používány čisticí prostředky obsahující
rozpouštědla (doporučujeme čistič kabelů Hauff KR 60).
Těsnicí kroužek systémového víka HSI 150-S3 natřete kluzným
prostředkem Hauff „GM“ zaveďte lehkým pootočením do bajonetu
těsnicí ucpávky a otočte vpravo až na doraz.

Upozornění:
Těsnicí segment nesmí být ještě namontován.

5 - 15

Kabel- und Rohrdurchführungen
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Osaďte a namontujte těsnicí segment.
a) natřít
b) nasunout těsnicí segment

d) namontovat
těsnicí
segmenty

Potom posuňte kabely o potřebnou délku a prostrčte je otvorem systémového víka HSI – 150 S3. Návazně vsaďte těsnicí segment do
příslušného otvoru systémového víka na vnější straně budovy.
Dotáhněte šrouby s vnitřním šestihranem momentovým klíčem
Hauff „DMS“ dokud nevypne omezovač momentu akusticky a mechanicky (utahovací moment 1,2 Nm).
Nasaďte černé krytky šroubů na vnitřní šestihranné šrouby.

c) kabel zcela protáhnout
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Namontujte další těsnicí segmenty.

Namontujte další těsnicí segmenty jako u posice 4.
Upozornění:
Pro dodatečné osazení aktuálně vymontovat těsnicí elementy
a montovat stejně jak u posice 4.

!

Kabelové průchodky nejsou pevné body nebo uložení a nemohou proto zachytit žádné mechanické síly nebo momenty.
Ty je nutno před utěsněním zadržet vhodnými opatřeními.
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