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POZOR: Pred začetkom montaže natančno preberite celotna navodila.
Montažno navodilo za toploskrčljvo cev z lepilom

CFM/CFW
1. Vedno sledite naslednjim postopkom namestitve. Neupoštevanje veljavnih varnostnih zahtev in navodila za
montažo je lahko rezultat požar, eksplozija in resne ali usodne poškodbe.
2. Vedno segrevajte z mehkim, rumenim delom plamena. Priporočamo uporabo plinske pištole na vroči zrak.
3. Vedno zagotovite dobro prezračevanje prostora v katerem delate.
modro območje

rumeno – delovno območje

4. Izberite primerno CFM/CFW cev za kabel katerega boste spajali.
5. CFM/CFW cevko morate odrezati minimalno 100 mm daljšo kot je dolg vezni tulec katerega boste prekrili. S
takšno dolžino boste zagotovili minimalno prekritost CFM/CFW cevke in plašča kabla (min. 50 mm). Poskrbite, da
bo odrez cevke raven brez nazobčanih robov.
6. Očistite konca kablov ter odstranite izolacijo v dolžini 1/2 veznega tulca katerega boste uporabili za spoj.
7. Narahlo obrusite plašč kabla na delu, ki ga bo pokrila CFM/CFW cev. Kabel očistite s primernim čistilom za kable.
8. Namestite CFM/CFW cev na enega od koncev kabla.
9. Izvedite prešanje veznega tulca.
10. Navlecite zaščitno CFM/CFW na spojno mesto. Enakomerno pokrijte oba konca zunanjih plaščev. CFM/CFW cev
pričnite segrevati na sredini in pazite, da segrevate cev okoli celotne osi. Krčenje izvedete iz sredine navzven.
Krčenje je zaključeno ko se CFM/CFW cevka tesno prilega obliki spoja in ko se na koncu cevke lepilo enakomerno
razlije po zunanjem plašču.

Ta izdelek mora montirati le usposobljeno osebje, ki je izšolano za varno rokovanje z nizkonapetostno električno opremo. To
navodilo ni nadomestilo za ustrezno šolanje oziroma izkušnje in prakso pri varnem rokovanju. Prav tako v teh navodilih ni napotkov
za vse nepredvidene situacije. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo na izdelku ter hude telesne poškodbe ali celo smrt.
POMEMBNO: Pred montažo izdelka je potrebno kabel in pripadajočo opremo izključiti in električnega napajanja,
blokirati in označiti.

Prosimo vas, da morebitne odpadke zavržete v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
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