Montážní návod – Z.I.S. Kunststoff GmbH

Kabelový držák SEZ
1. Vhodný typ držáku kabelu
volte podle vnějšího průměru kabelu pro utažení, viz. katalogový list.

obr. 1 Pomocný (kotvící) materiál

2. Pro umístění držáku
na stěně, podlaze nebo sloupu použijte vhodný kotvící materiál:
- nerezový / pozinkovaný C-profil,
- nerezové upínací šrouby pro C-profil.
Upínací šrouby umístěte ve vzdálenosti podle velikosti držáku
tak aby byly připraveny k umístění spodního dílce kabelového
držáku, viz. obr. 1.
3. Nasuňte spodní dílec držáku
na předem připravné upínací šrouby. Za použití podložky
a matice pevně utáhněte každý upínací šroub tak, aby byl
spodní dílec kabelového držáku pevně zajištěn proti posunutí
v pomocném C-profilu, viz. obr. 2. Tento krok je velmi důležitý
proto, aby nevznikla vůle pro budoucí upnutí kabelu. Z tohoto
důvodu dbejte tomuto úkonu řádnou pozornost a po dotažení
spodního dílce ještě jednou důkladně zkontrolujte.

obr. 2 Zajištění spodního dílce držáku

obr. 3 Umístění kabelu v držáku

4. Kabel pro upnutí
vložte do vymezeného prostoru spodního dílce kabelové
příchytky, viz. obr. 3. Kabel musí být umístě co možná nejvíce v
axiálním směru bez jakéhokoli křížení ve spodním dílci držáku.
Vždy dodržujte doporučený minimální a maximální průměr kabelu pro daný typ držáku, viz. katalogový list.
5. Nasuňte horní dílec držáku
na upínací šrouby a upnutý kabel. Za použití podložky a matice
pevně utáhněte každý upínací šroub tak, aby byl horní dílec
kabelového držáku pevně přitažen k upnutému kabelu, viz.
obr. 4. Tento krok je velmi důležitý proto, dbejte tomuto úkonu
řádnou pozornost a po dotažení horního dílce ještě jednou
kabelový držák důkladně zkontrolujte.

obr. 4 Upevnění kabelu v držáku

Pozn. Tyto pokyny vycházející z našich zkušností platí pouze jako
nezávazné doporučení, čímž nejsou nikterak dotčeny Všeobecné
dodací podmínky spol. Z.I.S., viz. www.zis-plastics.cz.
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typ závitu

utahovací moment

velikost klíče

M10
M12

5 N.m
8 N.m

10 mm
12 mm
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5. Dotahujte držák kabelu
nejlépe pomocí momentového klíče a to vždy do kříže tak
dlouho, než bude dosažen vhodný kroutící moment, viz.
následující tabulka.
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