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Převlečná instalační sada pro mikrotrubičky Ø 10 mm
Převlečná instalační sada pro mikrotrubičky o vnějším průměru (OD) Ø 10 mm slouží k tlakotěsnému uzavření přerušené mikrotrubičky s instalovaným mikrokabelem nebo vláknovou jednotkou.
Pokud je instalován optický mikrokabel ze středu trasy na obě strany, nebo případně je mikrokabel
do trasy instalován po úsecích, problematickou operací, při níž dochází často k poškození kabelu, je případ,
kdy je potřeba ručně zasunout krátkou délku kabelu mikrokabelu nebo vláknové jednotky do mikrotrubiček,
abychom mohli přiblížit a spojit jejich konce. Například v místě, kde bylo osazeno zafukovací zařízení, viz
obrázek.
Převlečná instalační sada umožňuje tlakotěsné překrytí úseku, kde mikrotrubička chybí, aniž by
musel být kabel do trubičky zatlačován. Sada sestává z převlečné silnostěnné mikrotrubičky 14/10, jejíž
vnitřní průměr koresponduje s vnějšími průměry mikrotrubiček a dále ze dvojice speciálních redukčních
spojek bez středových vymezovacích kroužků, do kterých lze mikrotrubičku o průměru 10 mm nasunout do
libovolné vzdálenosti. Převlečná instalační sada pro mikrotrubičky Ø 10 mm poskytuje tlakové překrytí
úseku do přetlaku max. 15 bar po dobu 30 minut a je použitelné jak pro silnostěnné, tak pro slabostěnné
mikrotrubičky Ø 10 mm. Délka převlečné mikrotrubičky je 50 cm.
Z takto překryté mikrotrubičky lze následně kabel v celém úseku „vyfouknout”, nicméně instalace
nového kabelu se předpokládá opět v původních úsecích (tedy neinstalovat přes úsek překrytý převlečnou
sadou), nebo sadu před instalací nového kabelu vyjmout a trubičky propojit standardní spojkou. Z tohoto
důvodu doporučujeme převlečné sady evidovat v dokumentaci operátora.

Postup instalace je uveden níže.

45 mm

Rozměry převlečné sady

50 cm

Nainstalovaná převlečná sada

Krok 1. Rozpojíme převlečnou sadu, samostatnou redukční
spojku navléknema na jednu trubičku (POZOR NA ORIENTACI!),
druhou redukční spojku i s převlečnou trubičkou
navlékneme na druhou trubičku.

Krok 2.Nainstalujeme kabel
(záfuk na obě strany,
vysmyčkovaný kabel…)

Krok 3.Přes kabel nechráněný trubičkou
a konce trubiček navlékneme
převlečnou trubičku14/10 mm

Krok 4. Posuneme redukční spojky
k převlečné trubičce
a zaﬁxujeme
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