
Tlakovaná ucpávka pro vstupy telefonních kabelü

1 Rozmπrová tabulka (rozmπry v mm / palce“)

Tabulka udává maximální prümπr kabelu ( 1 kabel / 1 vstup) nebo souçet prümπrü dvou
vstupních kabelü.  V¥robek TDUX  uvedené velikosti utπsnπní prázdn¥ kabelov¥ prostup 
(bez kabelü) dle rozmπrü uveden¥ch v tabulce, a vstupy s jedním nebo dvπma kabely.

2 PouΩití
TDUX lze pouΩít pro utπsnπní prázdn¥ch kabelov¥ch  prostupü nebo vstupü 
s jiΩ procházejícími kabely. Tento v¥robek lze zároveµ montovat p®i provozu (nap®. proudící
voda otvorem,  nevystavujte p®ímému sluneçnímu zá®ení.

3 Dodávky v¥robku a balení
V¥robek TDUX se dodává  v sadách po 10 ks. Sada obsahuje jednu tubu s mazadlem a jeden
montáΩní návod. Bombiçkové náplnπ se rovnπΩ dodávají v sadách po 10 ks.

4 MontáΩní pomücky a za®ízení
TDUX müΩe b¥t naplnπn stlaçen¥m médiem  rüzn¥mi za®ízeními  s v¥stupním tlakem 3,0 ± 0,2
barü/45 ± 3 p.s.i. Následující informace se t¥kají pomücek, které lze objednat u firmy
Raychem.

TDUX-IT-16 TDUX-IG-SR-AS

* Poznámka: V p®ípadπ, Ωe je nutno utπsnit t®i  nebo více kabelü v jednom vstupu musíte p®ipoçítat  k celkovému prümπru kabelü je√tπ
tlou√t’ku spony  TDUX-CL.  Maximální prümπr kabelu nebo souçet prümπrü kabelü uveden¥ v tabulce je proto nutno sníΩit v p®ípadπ pouΩití
kaΩdé spony o 5 mm / 0,2 “. TDUX -CL spona se objednává a  dodává  samostatnπ.

Bezpeçnostní opat®ení
Lubrikant (tuba s mazadlem)
Chraµte p®ed mrazem. V p®ípadπ kontaktu
oçí proplachujte çistou vodou po dobu 15
minut  (s otev®en¥mi víçky). V p®ípadπ
podráΩdπní vyhledejte léka®skou pomoc. V
p®ípadπ v¥skytu vyráΩky na pokoΩce omyjte
jemn¥m m¥dlem a opláchnπte vodou.

PouΩití bombiçkové náplnπ
V p®ípadπ pouΩití bombiçkové náplnπ  je
nutno dodrΩovat düslednπ následující 
bezpeçnostní opat®ení. Tlak plynu  v 
bombiçce je p®ibliΩnπ 60 barü p®i bπΩné 
teplotπ místnosti. Maximální pracovní teplota
je 500 C. Skladujte na suchém a chladném
místπ. PouΩívejte pouze montáΩní pomücky
TDUX-IT -16 s p®iloΩen¥m návodem k
pouΩití. Jin¥ zpüsob tlakování müΩe b¥t
nebezpeçn¥. Po   pouΩití bombiçky chraµte
ruce, nap®. rukavicemi.  P®ímé uchopení po
pouΩití müΩe zpüsobit omrznutí ruky.

A Za®ízení pouΩívající stlaçen¥ plyn
CO2 s manometrem a bezpeçnostním venti-
lem.

B Nástavec k tlakovému za®ízení.
Hodnota v¥stupního tlaku za®ízení  musí b¥t
min. 4 bary / 60 p.s.i. a max. 10 barü / 150
p.s.i..

TDUX-45 TDUX-60 TDUX-75 TDUX-90 TDUX-100 TDUX-125

mm ” mm ” mm ” mm ” mm ” mm ”
125 4.9 103 4.0
120 4.7 95 3.7
115 4.5 91 3.6
110 4.3 90 3.5 83 3.3
105 4.1 85 3.3
100 3.9 83 3.3 80 3.1
95 3.7 76 3.0 74 2.9
90 3.5 70 2.8 66 2.6
85 3.3 62 2.4 60 2.4
80 3.1 54 2.1 52 2.0
75 2.9 56 2.2 50 2.0 45 1.8
70 2.8 46 1.8 42 1.6
65 2.7 40 1.6 30 1.2
60 2.4 45 1.8 30 1.2 22 0.9
55 2.2 38 1.5 28 1.1
50 2.0 30 1.2
45 1.8 32 1.3 18 0.7
40 1.6 27 1.1
35 1.4 18 0.7

32,5 1.3 14 0.5

TDUX-CL
Velikost spony

K utπsnπní 3 nebo 
více kabelü pouΩijte 
TDUX-CL  sponu  (*)

TDUX-CL-80

TDUX-CL-60

TDUX-CL-40

TDUX-CL-20

Oznaçení 
v¥robku

Vnit®ní prümπr
kabelového vstupu

mm        ”

TDUX
M O N T A Z N I  N A V O D



5.1 Doporuçujeme oçistit vnit®ní prostor
kabelového vstupu a vlastní kabelov¥ plá√t’
navlhçen¥m kusem tkaniny.

5.2 Pro usnadnπní montáΩe pot®ete plá√t’
kabelu p®iloΩen¥m mazadlem v tubπ.

5.3 Odstraµte ochrann¥ papír z vnπj√í 
strany v¥robku a dostateçnπ pot®ete 
mazadlem.

5.4 Pomocí tuby s mazadlem pot®ete 
dostateçnπ vnit®ní çást tπsnícího pásku.

5.5 Mazadlo z tuby aplikujte také na
plnicí trubiçku a její okolí  na vlastním
v¥robku TDUX.

5.6 ManΩetu TDUX p®iloΩte kolem kabelu
a poté zasuµte do otvoru.

5.8 K trubiçce p®ipojte tlakovací za®ízení ,
nap®. TDUX-IT-16.

5.7 V p®ípadπ vstupu dvou kabelü
p®iloΩte manΩetu TDUX dle obrázku tak, Ωe
zaçnete ovin z pozice kabelu s vπt√ím
prümπrem.

5.9 Provπ®te vlastní tlakování TDUX
manΩety do hodnoty tlaku 3,0 bary/45 p.s.i. a
udrΩujte tento tlak na hodnotπ 3,0 ± 0,2 baru /
45 ± 3 p.s.i. po dobu 30 sekund, po které
musí b¥t plnící za®ízení odpojeno.
Poznámka: Prosím, dodrΩujte ustanovení
pracovního manuálu pro tlakové za®ízení.

5.10 Jemn¥m trhnutím odstraµte plnící 
trubiçku ve smπru podélné osy kabelu.

5 MontáΩní postup

Správnπ Nesprávnπ



TDUX-CL
Spona pro utπsnπní  více telefonních
kabelü v jednom vstupu

3 Opakujte krok ç. 1 a 2 ve druhé polo-
vinπ spony. Ochrann¥ papír odstraµte aΩ po 
kompletním namazání celé  jedné strany
spony.

1 Otev®ete sponu z jedné strany,
dostateçnπ obπ çásti pot®ete mazadlem z
tuby a p®esvπdçte se, Ωe nejsou çásti spony
k sobπ p®ilepeny.

2 Odstraµte ochrann¥ papír z jedné str-
any spony a pot®ete její plochu mazadlem dle
obrázku.

A. P®íklady pro rüzná uspo®ádání více
telefonních kabelü v jednom vstupu

PouΩití
TDUX-CL spona  se pouΩívá v kombinaci s
v¥robkem TDUX pro utπsnπní t®í nebo více
telefonních kabelü v jednom vstupu.
TDUX-CL spona se  objednává a dodává
samostatnπ.
Pro urçení správné velikosti spony pouΩijte
tabulku na p®ední stranπ montáΩního návodu
pro v¥robek TDUX.
Jednu sponu TDUX-CL lze pouΩít aΩ do
poçtu çty® kabelü v jednom prostupu. V
p®ípadπ vπt√ího poçtu kabelü pouΩijte jinou
sponu pro dal√í t®i kabely.

MontáΩní postup

6.3 ManΩetu TDUX postupnπ uvolnπte ze
svazku kabelü.

Tubu s mazadlem lze objednat také 
samostatnπ pod obj.ç. E4520-1436.

6.1 K demontáΩi TDUX manΩety pouΩijte
ostr¥ nástroj, kter¥m manΩetu propíchnπte.

6.2 ManΩetu uvolnπte pomocí vhodného
tupého nástroje (viz obrázek) a na uvolnπná
mista aplikujte mazadlo k usnadnπní vyjmutí.

6 DemontáΩ

6.5 K vytaΩení manΩety pouΩijte nap®.
Ploch¥ch kle√tí.

6.4 Volná mista a çásti manΩety postupnπ
potírejte mazadlem z tuby k usnadnπní 
vyjmutí v¥robku TDUX z otvoru.



Raychem  s.r.o.
Çeská republika a Slovenská  republika
Novodvorská 82
CZ - 142 00  Praha 4
Tel. 02/4745330, 4745333
Fax 02/4745334

6 Kabely se zasunutou sponou  fixujte
pomocí stahovacích páskü ze soupravy.
Cel¥ svazek kabelü potom stáhnπte pomocí
vhodné pásky (viz obrázek).

4 Dostateçnπ pot®ete kabelové plá√tπ v
místπ zasunutí spony dle obrázku.

5 VloΩte mezi kabely sponu a
p®esvπdçte se, Ωe v kaΩdé sponπ je pouze
jeden kabel (viz obr. A “Uspo®ádání”) a Ωe
st®ední çást spony je správnπ a dostateçnπ
zasunuta, jak ukazuje obrázek.

7 Vlastní manΩetu TDUX namontujte
dle montáΩního návodu tohoto v¥robku.

10 Uvolnπte TDUX manΩetu ze svazku
kabelü.

8 K proraΩení TDUX manΩety pouΩijte
vhodn¥ ostr¥ nástroj, kter¥m manΩetu
propíchnπte. ManΩetu uvolnπte pomocí 
tupého nástroje.

9 Mazivem z tuby potírejte postupnπ
uvolnπné çásti a plochy v¥robku, kabelového
plá√tπ a otvoru.

11 Uvolnπná místa postupnπ potírejte 
mazivem z tuby k usnadnπní vytaΩení
manΩety TDUX z otvoru.

12 K vytaΩení manΩety pouΩijte nap®.
ploch¥ch kle√tí.

13 Odstraµte stahovací pásku ze svazku
kabelü. Uvolnπte kabely a vytáhnπte  sponu
pomocí kle√tí.

DemontáΩ
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