
TDUX
I N S T R U K C J A  I N S T A L A C Y J N A

Wype¬niany gazem system uszczelnienia
 telefonicznej kanalizacji kablowej 

Tabela doboru rozmiarów
(wymiary podano w milimetrach i calach)

Maksymalna ∂rednica zewnåtrzna kabla dla duktu z
zainstalowanym 1 kablem bådΩ suma ∂rednic dwóch kabli.

* Uwaga: do uszczelniania trzech lub wiæcej kabli w kanalizacji, nale†y obliczyç efektywnå ∂rednicæ wiåzki kabli. W celu okre∂lenia
maksymalnej ∂rednicy wiåzki kabli, od maksymalnej ∂rednicy kabli podanej w tabeli nale†y odjåç 5 mm lub 0,2 cala dla ka†dej u†ytej
spinki. Spinki TDUX-CL nale†y zamawiaç jako oddzielne pozycje. Spinek TDUX-CL nie stosuje siæ z uszczelnieniami o rozmiarze
TDUX-35. Spinki te znajdujå zastosowanie jedynie z uszczelnieniami TDUX-45 i wiækszymi. Uszczelnienie TDUX-35 nadaje siæ jedynie do
uszczelniania pustych duktów lub duktów, w których zainstalowany jest jeden kabel.

Symbol wyrobu Aby uszczelniç 3 lub wiæcej kabli,
ƒrednica duktu TDUX-35 TDUX-45 TDUX-60 TDUX-75 TDUX-90 TDUX-100 TDUX-125 nale†y stosowaç spinki TDUX-CL (*)

mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale mm cale Wielko∂ç spinki

125 4,9 103 4,0
120 4,7 95 3,7
115 4,5 91 3,6
110 4,3 90 3,5 83 3,3 TDUX-CL-80
105 4,1 85 3,3
100 3,9 83 3,3 80 3,1
95 3,7 76 3,0 74 2,9
90 3,5 70 2,8 66 2,6
85 3,3 62 2,4 60 2,4 TDUX-CL-60
80 3,1 54 2,1 52 2,0
75 2,9 56 2,2 50 2,0 45 1,8
70 2,8 46 1,8 42 1,6
65 2,7 40 1,6 30 1,2
60 2,4 45 1,8 30 1,2 22 0,9 TDUX-CL-40
55 2,2 38 1,5 28 1,1
50 2,0 30 1,2
45 1,8 32 1,3 18 0,7
40 1,6 27 1,1 TDUX-CL-20
35 1,4 25 1,0 18 0,7
30 1,2 19 0,7
25 1,0 12 0,5

Ka†dy z poni†szych rozmiarów uszczelnienia TDUX uszczelnia
puste rury kanalizacji kablowej w zakresie rozmiarów podanych w
tabeli.

1 Wskazówki BHP
P¬yn smarujåcy.
Chroniç przed mrozem. W przypadku
dostania siæ do oczu, przemywaç ciep¬å
wodå przez 15 minut, trzymajåc otwarte
powieki.
W przypadku utrzymywania siæ
podra†nienia, skontaktowaç siæ z lekarzem.
W razie pojawienia siæ podra†nieμ skóry,
przemyç wodå z ¬agodnym myd¬em.
Naboje z dwutlenkiem wægla.
W przypadku stosowania do
nadmuchiwania uszczelnieμ TDUX nabojów
wype¬nionych dwutlenkiem wægla, nale†y

stosowaç siæ do poni†szych wskazówek
bezpieczeμstwa. Ci∂nienie gazu w naboju
wynosi oko¬o 60 barów (900 p.s.i.) w
temperaturze pokojowej. Maksymalna
temperatura eksploatacji wynosi 50°C lub
122°F. Naboje nale†y przechowywaç w
ch¬odnym i suchym miejscu.
Naboje nale†y u†ywaç jedynie zgodnie z
instrukcjå obs¬ugi narzædzia TDUX-IT-16.
Niew¬a∂ciwe u†ycie grozi
niebezpieczeμstwem. Bezpo∂rednio po
nape¬nieniu uszczelnienia TDUX, naboju
nie nale†y trzymaç go¬å rækå (mo†e to
groziç odmro†eniem).

2 Zastosowanie
TDUX uszczelnia rury kanalizacyjne
zarówno puste, jak i zawierajåce kabel
(kable). Mo†e byç instalowany nawet w
sytuacji, gdy z kanalizacji wylewa siæ woda.
Nale†y unikaç bezpo∂redniego na∂wietlania
zainstalowanych uszczelnieμ TDUX
∂wiat¬em s¬onecznym.

3 Pakowanie wyrobów
Uszczelnienia TDUX så dostarczane po
10 sztuk w opakowaniu i zawierajå
dodatkowo 1 dozownik z p¬ynem
smarujåcym i 1 instrukcjæ instalacyjnå.
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A Narzædzie do nape¬niania
uszczelnieμ, zawierajåce naboje ze
spræ†onym dwutlenkiem wægla CO2

(zamawiane osobno), wyposa†one w
manometr i zawór bezpieczeμstwa.

B Urzådzenie do nape¬niania
uszczelnieμ, wspó¬pracujåce z butlå
gazowå, pompå lub spræ†arkå. Ci∂nienie na
wej∂ciu urzådzenia: min. 4 bary lub 60
p.s.i.; maks. 10 barów lub 150 p.s.i.

TDUX-IT-16 TDUX-IG-SR-ASUszczelnienia TDUX mogå byç wype¬niane
przy pomocy ró†nych systemów
umo†liwiajåcych
osiågniæcie ci∂nienia wewnætrznego 
3,0 ± 0,2 bar. W firmie Raychem dostæpne
så nastæpujåce urzådzenia:

4 Urzådzenia do nape¬niania uszczelnieμ gazem

5 Procedura instalacji uszczelnieμ

5.4 Usunåç papier zabezpieczajåcy z
wewnætrznej powierzchni paska
uszczelniajåcego i nasmarowaç go obficie.

5.5 Nasmarowaç rurkæ doprowadzajåcå
gaz w obszarze zaworu.

5.6 Owinåç TDUX wokó¬ kabla i
wsunåç ca¬kowicie w kanalizacjæ.

5.1 Oczy∂ciç wilgotnå tkaninå pow¬oki
kabli i rury kanalizacji.

5.2 Dla u¬atwienia instalacji
nasmarowaç pow¬okæ kabla.

5.3 Usunåç papier zabezpieczajåcy z
zewnætrznej powierzchni paska
uszczelniajåcego i nasmarowaç go obficie.
Nasmarowaç równie† ca¬å powierzchniæ
zewnætrznå uszczelnienia TDUX w
przypadku:
• rur polietylenowych lub betonowych
• stosowania uszczelnienia TDUX-35.
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W przypadku, gdy oprócz samego
uszczelnienia wymagane jest zastosowanie
wyposa†enia dodatkowego, nale†y
skorzystaç z za¬åczonej, oddzielnej
procedury instalacji.

5.10 Pojedynczym, ¬agodnym ruchem,
w kierunku równoleg¬ym do kabla,
wyciågnåç rurkæ doprowadzajåcå gaz do
uszczelnienia.

6.1 Wypu∂ciç gaz z uszczelnienia
TDUX, przebijajåc je wkrætakiem. Oderwaç
uszczelnienie TDUX od ∂cianek rury
kanalizacyjnej za pomocå tæpego
narzædzia.

6.2 Aby umo†liwiç wyjæcie
uszczelnienia TDUX z rury kanalizacyjnej,
oderwane powierzchnie nale†y
nasmarowaç p¬ynem smarujåcym z
pojemnika.

6.3 Oddzieliç uszczelnienie TDUX od
wiåzki kabli.
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5.7 W przypadku instalacji dwóch kabli
owinåç uszczelnienie TDUX wokó¬ tych
kabli w sposób pokazany na rysunku,
zaczynajåc od wiækszego kabla.

5.8 Pod¬åczyç rurkæ doprowadzajåcå
gaz do koμcówki mocujåcej urzådzenia do
nape¬niania uszczelnienia.

5.9 Nape¬niç TDUX do ci∂nienia 3 bary
lub 45 p.s.i. i utrzymywaç ci∂nienie na
poziomie 3,0 ± 0,2 bara (lub 45 ± 3 p.s.i)
przez 30 sekund, po czym wy¬åczyç
urzådzenie nape¬niajåce.
Uwaga! W przypadku zastosowania do
nape¬niania uszczelnieμ innego urzådzenia,
nale†y postæpowaç zgodnie z jego
instrukcjå obs¬ugi.

6 Demonta†

Prawid¬owo Nieprawid¬owo



6.4 Nasmarowaç p¬ynem smarujåcym
obszary kabla oderwane od uszczelnienia.

6.5 Wyciågnåç uszczelnienie TDUX z
kanalizacji przy pomocy szczypiec.

P¬yn smarujåcy do demonta†u uszczelnieμ
TDUX mo†na zamawiaç oddzielnie,
pos¬ugujåc siæ symbolem E4540-1436.

1 Roz¬o†yç po jednej stronie
skrzyde¬ka spinki. Nasmarowaç obficie
skrzyde¬ka tak, aby nie skleja¬y siæ ze sobå.

Instrukcja instalacji

Zakres zastosowania

W przypadku, gdy rury kanalizacji zawierajå
3 lub wiæcej kabli, w kombinacji z
uszczelnieniem TDUX nale†y stosowaç
spinki uszczelniajåce TDUX-CL.
Spinki TDUX-CL nale†y zamawiaç
oddzielnie.
Informacje dotyczåce rozmiarów spinek
znajdujå siæ w tabeli na pierwszej stronie
instrukcji.
Jedna spinka TDUX-CL mo†e uszczelniç
maksymalnie cztery kable. W przypadku,
gdy w kanalizacji zamontowano wiækszå
ilo∂ç kabli, dla ka†dych trzech dodatkowych
kabli nale†y u†yç jednå dodatkowå spinkæ.

2 Usunåç papier zabezpieczajåcy i
obficie nasmarowaç wiækszå powierzchniæ
skrzyde¬ka spinki.

A Przyk¬ady ró†nych konfiguracji
spinek dla wielu kabli u¬o†onych w
kanalizacji.

3 Powtórzyç czynno∂ci 1 i 2 w
stosunku do pozosta¬ych skrzyde¬ek spinki.
Papier zabezpieczajåcy zdejmowaç dopiero
po nasmarowaniu przynajmniej jednej
strony skrzyde¬ka.
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TDUX-CL
System uszczelnienia kanalizacji
kablowej zawierajåcej wiækszå ilo∂ç
kabli, stosowany w kombinacji z
uszczelnieniem TDUX



11 Nasmarowaç p¬ynem smarujåcym
obszary kabla oderwane od uszczelnienia.

12 Wyciågnåç uszczelnienie TDUX z
kanalizacji przy pomocy szczypiec.

7 Zainstalowaç uszczelnienie TDUX
zgodnie ze standardowå procedurå
instalacji.

13 W razie potrzeby oderwaç ta∂mæ
samoprzylepnå (i zdjåç opaskæ zaciskowå)
z wiåzki kabli. Poruszajåc kablami, wlaç
p¬yn smarujåcy pomiædzy kable.
Usunåç rdzeμ spinki i jej skrzyde¬ka za
pomocå szczypiec.

8 Wypu∂ciç gaz z uszczelnienia
TDUX, przebijajåc je wkrætakiem. Oderwaç
uszczelnienie TDUX od ∂cianek rury
kanalizacyjnej za pomocå tæpego
narzædzia.

9 Aby umo†liwiç wyjæcie
uszczelnienia TDUX z rury kanalizacyjnej,
oderwane powierzchnie nale†y
nasmarowaç p¬ynem smarujåcym z
pojemnika.

10 Oddzieliç uszczelnienie TDUX od
wiåzki kabli.

4 Obficie nasmarowaç pow¬oki kabli
w miejscach ich styku.

5 W¬o†yç spinkæ pomiædzy kable tak,
aby tylko jeden kabel znajdowa¬ siæ
pomiædzy ka†dym skrzyde¬kiem spinki
(patrz rys. A powy†ej). Upewniç siæ, czy
centralna czæ∂ç spinki jest prawid¬owo
umieszczona w obszarze styku kabli
(oznaczenie na spince powinno znajdowaç
siæ w jednej linii z wlotem do kanalizacji).

6 W razie potrzeby zastosowaç
opaski uciskowe w celu utrzymania spinki w
prawid¬owej pozycji. Odciåç pozosta¬å
czæ∂ç opaski zaciskowej i ustawiç jej
zatrzask pomiædzy kablami. Owinåç kable
ta∂må samoprzylepnå w pobli†u rury
kanalizacyjnej.
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