
ATUM

Teplem smr‰titelná trubice 
s dvojitou stûnou a lepidlem, polopruÏná
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Thermofitová trubka ATUM je polopruÏná,

teplem smr‰titelná s pevnû nanesen˘m

tavn˘m lepidlem na své vnitfiní stûnû.

PouÏívá se pro utûsnûní a mechanickou

ochranu spojÛ  v elektrotechnice, dále pro

izolaci a utûsnûní zadní strany konektorÛ a

jin˘ch propojÛ. 

Dobr˘ pomûr smr‰tûní umoÏÀuje její

vyuÏití k opravám po‰kozen˘ch

kabelov˘ch plá‰ÈÛ bez nutnosti odstranûní

konektorÛ.

Charakteristické vlastnosti, pfiednosti

• Pomûr smr‰tûní 3:1 a 4:1 umoÏÀuje 

izolaci pfiechodu mezi kabelem a 

konektorem

• Ochrana spojÛ a propojení proti vlivÛm

okolního prostfiedí 

• Stfiední tlou‰Èka stûny trubky zaruãuje 

dobrou mechanickou ochranu

• Tavné lepidlo s velmi dobrou 

pfiilnavostí k plastov˘m, gumov˘m a 

kovov˘m povrchÛm

• Pfiilnavost k PE, hliníku, oceli a mûdi



Tyco je chránûná obchodní znaãka firmy Tyco International.

Ve‰keré údaje vãetnû obrázkÛ, ilustrací a schémat zde uvedené pouze za úãelem pfiedání optimální informace, jsou

pokládány za spolehlivé. Tyco Electronics v‰ak nepfiebírá Ïádné záruky t˘kající se jejich pfiesnosti nebo kompletnosti a

nenese Ïádnou odpovûdnost za jejich pouÏití. Závazky firmy Tyco Electronics jsou dány pouze Standardními podmínkami

prodeje pfiíslu‰ného v˘robku. Tyco Electronics v Ïádném pfiípadû neodpovídá za Ïádné náhodné, nepfiímé nebo následné

‰kody vzniklé v dÛsledku prodeje, dal‰ího prodeje, pouÏití nebo nesprávného uÏití v˘robku. UÏivatelé v˘robkÛ Tyco

Electronics musí sami zváÏit a urãit vhodnost kaÏdého takového v˘robku pro konkrétní aplikaci.
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ATUM
Rozmûrová tabulka (v mm)

Rozmûr Vnitfiní prÛmûr Tlou‰Èka po smr‰tûní**

3:1 Min Max Celá stûna Jmenovitû

pfied po lepidlo 

smr‰tûním smr‰tûní

1/8 3 1 1.00±.28 0.50

1/4 6 2 1.00±.28 0.50

3/8 9 3 1.40±.28 0.61

1/2 12 4 1.78±.38 0.76

3/4 19 6 2.25±.55 0.76

1 24 8 2.54±.55 1.02

1 1/2 40 13 2.54±.55 1.02

Technická specifikace
ATUM  RK-6025

Informace pro objednání

Barva standardní ãerná (kód -0)

Nestandardní jiné barvy dle dohody a poÏadavku

Velikost VÏdy objednávejte nejvût‰í rozmûr, kter˘ se je‰tû smr‰tí na poÏadovan˘ prÛmûr

Jiné velikosti dle dohody a poÏadavku

Standardní balení 1,2m délka trubice

Objednávací kód Zadejte název, velikost a barvu, napfi. ATUM 8/2-0

Tyco Electronics Czech s.r.o.
OSP – Telekomunikaãní sítû

Limuzská 8

100 00 Praha 10

Tel: 02/7201 1102

Fax: 02/7270 0811

www.telecomOSP.com

Rozmûr Vnitfiní prÛmûr Tlou‰Èka po smr‰tûní**

4:1 Min Max Celá stûna Jmenovitû

pfied po lepidlo 

smr‰tûním smr‰tûní

4/1 4 1 1.00±.28 0.50

8/2 8 2 1.00±.28 0.50

12/3 12 3 1.40±.28 0.61

16/4 16 4 1.78±.38 0.76

24/6 24 6 2.25±.55 0.76

32/8 32 8 2.54±.55 1.02

52/13 52 13 2.54±.55 1.02

** Tlou‰t’ka stûny bude men‰í pokud bûhem smr‰t’ování dojde k omezení smr‰tûní.


