
Základní sestava spojky 
XAGA 500/FLE - CZ:
• zesílená teplem smr√titelná manΩeta
• uzavírací li√ta (li√ty a spojka)
• ochranná laminovaná vnit®ní kostra
• çistící ubrousek
• brusné plátno
• silikagel
• ochranná hliníková samolepící fólie
• montáΩní návod
• propojovací vodiç stínπní

Oznaçení soupravy BOKT/FLE-CZ:
BOKT-5S-43-75-FLE-CZ pro 
XAGA 500-43/8-xxx, XAGA 500-55/12-xxx 
a XAGA 500-75/15-xxx

BOKT-5M-92-125-FLE-CZ pro XAGA 500-
100/25-xxx a XAGA 500-125/30-xxx

Rozmπrová tabulka spojek (v mm)

Velikost spojky Max. prümπr Min. prümπr Délka
XAGA 500/FLE-CZ svazku Ωil (A) kabelu (B) odplá√tπní (L)

XAGA 500 - 43 / 8-150 43 8 150
XAGA 500 - 43 / 8-300 43 8 300
XAGA 500 - 55 / 12-150 55 12 150
XAGA 500 - 55 / 12-300 55 12 300

XAGA 500 - 75 / 15-400 75 15 400
XAGA 500 -100 / 25-460 100 25 460
XAGA 500 -100 / 25-500 100 25 500
XAGA 500 -125 / 30-460 125 30 460

Odboçovací souprava BOKT/FLE-CZ
obsahuje:
• odboçovací t®íprstou sponu s tavn¥m 

lepidlem
• propojovací vodiç s konektorem 
• çistící ubrousek
• ochrannou hliníkovou samolepící fólii

Bezpeçnostní opat®ení:
Ovπ®te moΩnost pouΩití otev®eného plamene
a plynu. P®i práci s otev®en¥m ohnπm
pouΩívejte p®edepsané ochranné pomücky
(rukavice, br¥le, atd.) a dále postupujte podle
p®íslu√n¥ch místních bezpeçnostních
p®edpisü. 

Doporuçené ho®áky:
Propanbutanov¥ ho®ák, nap®. Raychem 
FH-T001-020 (pro velikosti do 75/15). Dále
ho®ák FH-T001-030 pro vπt√í velikosti 
spojek.

Poznámka: Pro dπlicí spojky se dvπma nebo
více kabely na jednom konci je t®eba poçítat
p®i urçování velikosti spojky s tlou√†kou 
odboçovací spony. Pro malou sponu 
BOKT-5S p®idejte 6 mm,  pro st®ední sponu
BOKT-5M p®idejte 8 mm pro kaΩdou
pouΩitou sponu. Celkov¥ nasçítan¥ prümπr
nesmí p®ekroçit maximální prümπr uveden¥ v
çitateli oznaçení spojky (viz obr.)

Zvolíte velikost spojky XAGA 500 - 75/15 -
400/FLE-CZ v závislosti na délce spojky.

Celkov¥ prümπr 60 mm

Spona Spona

XAGA 500/FLE-CZ
M O N T A Ω N Y  N A V O D

Telefonní spojka pro netlakované kabely

Poznámka pro p®ípad odboçování kabelü:
Pro odboçování kabelü je nutno pouΩít
odboçovací soupravu BOKT/FLE-CZ
(velikosti BOKT-5S nebo 5M) vΩdy na kaΩd¥
dal√í kabel. Odboçovací souprava 
BOKT/FLE-CZ není souçástí sestavy 
spojky.



1 Odstraµte kabelov¥ plá√† v délce L, 
v závislosti na p®edepsaném zpüsobu a 
technice spojování kabelov¥ch Ωil. Na jedné
stranπ je dovoleno mít maximálnπ 4 kabely.

2 Má-li kabel stínπní, pouΩijte k jeho 
propojení propojovací vodiç ze soupravy
spojky. Vhodn¥m nástrojem (nap®. kabelov¥
o®ezávaç KMS) na®íznπte plá√t’ kabelu v
√í®ce 10 mm a v délce 25 mm pro p®ipojení
propojovacího vodiçe stínπní.

3 Pod prouΩek na®íznutého kabelového
plá√tπ podloΩte textilní nebo PVC pásku 
(viz obrázek). Dle místních zvyklostí
prove∂te propojení vlastních Ωil. 

4 Nasuµte propojovací vodiç s çelistmi a
pomocí kle√tí stisknπte (propojení stínπní).

5 Z hliníkov¥ch sáçkü vyjmπte silikagel a
p®ipevnπte na spojené Ωíly.

6 P®i montáΩi rozdπlovací spojky prove∂te
propojení stínπní odboçujících kabelü pomocí
propojovacího vodiçe a konektoru, které jsou
souçástí odboçovací soupravy 
BOKT/FLE-CZ. 

7 Krycí kostru v ruce p®edtvarujte a
umístπte kolem svazku spojen¥ch Ωil. Krycí
kostru fixujte samolepící páskou.

8 Konce krycí kostry zformujte a stáhnπte
pomocí samolepící pásky. Stahování koncü
zaçnπte na kost®e (viz obrázek) a postupujte
smπrem ke kabelovému plá√ti s 50%
p®ekrytím pásky (pouΩijte tepelnπ odolnou
samolepící pásku).

9 Maximální p®esah pásky na plá√† kabelu
je 5 mm.

10 Oçi√tπní a odma√tπní kabelového plá√tπ
prove∂te pomocí çistícího ubrousku, kter¥
vyjmπte z ochranného sáçku. Kabelov¥ plá√†
oçistπte ve vzdálenosti cca 100 mm.

11 Oçi√tπnou a odma√tπnou çást 
kabelového plá√tπ zdrsnπte brusn¥m 
plátnem, které je souçástí soupravy.

12 K oznaçeni délek a pro znaçky na
kabelov¥ch plá√tích pouΩijte mπ®ítko,
umístπné na spodní çásti montaΩního
návodu.

L

5 mm 5 mm

2



13 Nalepte samolepící hliníkovou fólii tak,
aby se modré linky na fólii kryly se znaçkami
na kabelovém plá√ti. Fólii uhla∂te tup¥m
nástrojem.

14 Pomocí plamene prove∂te p®edeh®átí
kabelového plá√tπ (oblast vyznaçená mezi
√ipkami). Pro PE kabely p®edeh®ejte cca 10
sekund, pro Pb kabely p®edeh®ejte na 60° C
(nelze udrΩet dlaµ na oh®átém povrchu).

15 Odstraµte ochranou fólii z vnit®ní strany
manΩety. P®iloΩte manΩetu a prove∂te její
sepnutí pomocí kovové spony. 

16 ManΩetu umístπte tak, aby spojovací li√ta
byla orientována na stranπ kabelu s vπt√ím
prümπrem (viz obrázek).

17 Nasuµte uzavírací li√tu (li√ty) a 
zkontrolujte polohu manΩety. Kraje manΩety
se musí kr¥t s modr¥mi znaçkami na 
hliníkové fólii. 

18 Do prostoru mezi kabely zasuµte t®íprstou
odboçovací sponu. Rozdπlení manΩety
odpovídá pomπru prümπrü kabelü.
Poznámka : Od velikosti 100/25 pouΩijte 
t®íprstou odboçovací sponu st®ední velikosti
(BOKT-5M-92-125/FLE-CZ).

19 Poznámka pro smr√†ování a oh®ívání:
• plamen nastavte na délku asi 300 mm se

Ωlut¥m koncem délky cca 100 mm.
• v prübπhu smr√†ování pohybujte stále 

plamenem tak, aby nedo√lo k místnímu
p®eh®átí manΩety.

• smr√†ování a zah®ívání provádπjte tak 
dlouho, dokud nenastane zmπna 
termoindikaçní barvy.

20 Smr√†ování zaçnπte ve st®edu manΩety
na opaçném konci proti spojovací li√tπ.
Zah®ívejte neustál¥m pohybem po obvodu
manΩety (po obou stranách) aΩ se dostanete
do oblasti spojovací li√ty. V prübπhu
smr√†ování kontrolujte zmπnu 
termoindikaçní barvy ze zelené na çernou.

21 Po zmπnπ termoindikaçní barvy na 
çernou postupujte dále s ho®ákem smπrem
ke konci manΩety.

22 Prove∂te p®itlaçení uzavírací li√ty tup¥m
nástrojem za úçelem vytvarování spojky.
Poznámka pro rozdπlovací spojky:
Kabely p®itlaçte k sobπ a pevnπ stáhnπte.
Dále opakujte montáΩní postup dle bodu 20 a
21, kdy zaçnπte smr√†ovat opπt ze st®edu
manΩety smπrem ke konci. 

23 Dodateçnπ zah®ejte spoj a li√tu na obou
koncích spojky. Po dokonalém smr√tπní a
p®itlaçení li√ty nechte spojku vychladnout
p®ed následnou manipulací.
Poznámka: Je-li okolní teplota niΩ√í neΩ 0°C,
dbejte na dokonalé proh®átí a kontrolujte
vytékání roztaveného lepidla na koncích
spojky. 

24 Po zmπnπ termoindikaçní barvy by se
mπly objevit také dvπ oddπlené bílé linky v
mezerách propojovací li√ty. Nejsou-li tyto bílé
linky viditelné, prove∂te proh®átí, dokud se
bílé linky neobjeví.
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1 Zah®ejte prostor kolem kovové spojovací
li√ty.

2 Od®íznπte li√tu tak, Ωe zaçnete smπrem
od konce spojky do st®edu (abyste neporu√ili
kabel).

3 Zah®ejte manΩetu po obvodu a prove∂te
na®íznutí dle obrázku.

4 Zah®ejte prostor kolem odboçovací spony
a pomocí kle√tí prove∂te její vytaΩení.

5 Odstraµte na®íznuté konce manΩety 
postupn¥m odtahováním. Znovu proh®ejte, 
je-li toto nezbytné pro lep√í odstranπní koncü.

6 Dokud je lepidlo roztaveno, prove∂te
pomocí vhodného nástroje oddπlení kabelü
pro pozdπj√í usnadnπní zasunutí nové spony.

7 Odstraµte hliníkovou çást manΩety
pomocí kle√tí. V p®ípadπ pot®eby znovu
p®edeh®ejte.

8 Odstraµte PVC pásku z koncü krycí 
kostry.

9 Stejn¥ postup demontáΩe prove∂te na
druhém konci spojky. Poté podélnπ na®íznπte
manΩetu s vnit®ní kostrou a odstraµte. 

Znovuuzav®ení spojky: 
PouΩijte novou sestavu spojky XAGA
500/FLE-CZ a opakujte montáΩní postup od  
bodu ç. 7.

XAGA 500/FLE-CZ - OTEV¸ENÍ SPOJKY

TC 195/SIP/FLE-CZ/3 09/00

V√etky horeuvedené informácie vrátane vyobrazení, kresieb, ilustrácií a schém, ktoré sú len na ilustraçné úçely, sa povaΩujú
za spo¬ahlivé. Tyco Electronics nepreberá Ωiadne záruky na presnos† a úplnos† uveden¥ch informácií a odmieta zodpove-
dnos† za ich pouΩitie. Jediné záväzky Tyco Electronics sú tie, ktoré sú obsiahnuté v beΩn¥ch obchodn¥ch podmienkach pre
tento v¥robok a v Ωiadnom prípade Tyco Electronics nezodpovedá za akéko¬vek náhodné, nepriame alebo následné √kody
vypl¥vajúce z predaja, opätovného predaja, pouΩitia alebo zneuΩitia v¥robku. PouΩívatelia by si v√ak mali overi† vhodnos†
kaΩdého v¥robku pre dan¥ úçel pouΩítia.

Reprezentant v Slovenskej republike
VARIA Bratislava, spol. s r.o.
Janáçkova 1, 811 08 Bratislava , 
Tel/Fax : 02/52967 639, 02/52968 962
e-mail : varia@nextra.sk


