
XCSM

Teplem smr‰titelná trubice silná
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XCSM teplem smr‰titelná trubka je

vyrobena z kvalitního zesíleného

polyolefinu. PouÏívá se standardnû v

telekomunikacích a v prÛmyslu. 

• Vysok˘ pomûr smr‰tûní sniÏuje

nutnost vût‰ích zásob rÛzn˘ch

velikostí. Jeden rozmûr trubky lze

pouÏít na nûkolik prÛmûrÛ a dále jsou

k dispozici rÛzné standardní délky dle

rozmûrové tabulky.

• Stabilní UV vlastnosti umoÏÀují pouÏití

trubek ve venkovních aplikacích.

XCSM trubka lze pouÏít také pro

podzemní aplikace.

• PouÏití zejména v pfiípadech

nadprÛmûrn˘ch technick˘ch

poÏadavkÛ protikorozní ochrany a

mechanické odolnosti pro pfiímé

uloÏení do zemû nebo ponofiení ve

vodû.

• Vnitfiní strana je buì opatfiena tavn˘m

lepidlem nebo mastikem.

• Standardnû se dodává v pûti délkách.
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XCSM

Volba velikosti a informace pro objednání

Velikost trubky H a (mm) H b (mm)

XCSM 23/6 23 6

XCSM 30/8 30 8

XCSM 44/12 44 12

XCSM 55/18 55 18

XCSM 85/22 85 22

XCSM 115/30 115 30

XCSM 130/41 130 41

XCSM 160/55 160 55

XCSM 178/60 178 60

Rozmûry

Ha = prÛmûr pfied smr‰tûním 

Hb = po pfiedepsaném smr‰tûní

Standardní dodávané délky:

250, 500, 750, 1000, 1500mm

Pfiíklad objednání

XCSM-85/22-1500/XX

S: tavné lepidlo

87: mastik

délka trubky

H b

H a

XCSM:  bez termoindikaãní barvy

XCST:  s indikaãní barvou na povrchu
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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.


