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Technický list výrobku  –  Z.I.S. Kunststoff GmbH
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Kabelový žlab s vysokou zátěží
Název výrobku
Kabelový žlab KTZ

Oblast použití
Kabelové žlaby KTZ jsou určeny pro pokládku do země k 
ochraně silových a telekomunikačních kabelů proti poškození v 
místech kde je požadována vysoká zátížitelnost.

Materiál výrobku
smýšený plast, viz. materiálový list

Barva výrobku
šedá / černá, antracit

Technické normy
ČSN EN ISO 604, ČSN 64 0181

Označení výrobku
KABELOVÝ ŽLAB, typ žlabu, materiál

příklad:
KABELOVÝ ŽLAB KTZ 115-15

Rozměrová řada
Kabelové žlaby jsou standardně vyráběny v délce 1,2m, v šíři 
115mm, 130mm, 200mm a tloušťkou stěny 15mm, dále viz. 
katalogový list:

- stupeň zatížení 5 (SN32), KTZ 115-15 
- stupeň zatížení 5 (SN32), KTZ 130-15
- stupeň zatížení 5 (SN32), KTZ 200-15

Stupeň zatížení kabelového žlabu určuje min. výšku krytí žlabu 
pro jednotllivý typ zatížení, viz. tabulky zatížení.

SN (Stiffness Number) - kruhová tuhost (kN/m2)

Nákres žlabu
1- KTZ 115-15
2- KTZ 130-15
3- KTZ 200-15

Doprava a skladování
Při nakládce nebo vykládce žlabů se s nimi nesmí házet nebo 
sunout po ostrém štěrku či jiných ostrých předmětech.
Během dopravy je vždy nutné palety se žlaby řádně zajistit proti 
posunutí.
Palety se žlaby lze skladovat na sobě v počtu max 3 kusů a to 
tak, aby jednotlivé trámky palet ležely na sobě.
Žlaby mohou být skladovány na volném prostranství, vystaveny 
běžným povětrnostním podmínkám (bez ohledu na venkovní 
teploty).
Při skladování je nutné dbát toho, aby nebyly dlouhodobě 
vystaveny UV záření a skladovací doba by neměla přesáhnout 
dobu 2 let.

Související dokumenty
katalogový list, materiálový list, katalog příslušenství, tabulky 
zatížení

Forma dodávky
Výrobky jsou dodávány po paletách v množství viz. katalogový 
list výrobku. Paleta se žlaby o rozměru š.1,2m x v.0,8m x 
d.1,0m je přes dřevěné hranoly stažena ocelovými páskami. 
Manipulace s paletami je prováděna výhradně pomocí techniky 
k tomu určené.
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