
XAGA 500/530/550
I N S T R U K C J A  M O N T A Ż O W A

System osłony złączowej dla telefonicznej sieci rozdzielczej

Zawartość zestawu montażowego XAGA 550
• Wzmocniony arkusz • Środek suszący 

termokurczliwy (żel krzemionkowy)
• Metalowy kanister (2 połówki) • Folia aluminiowa
• Samoprzylepna taśma aluminiowa • Chusteczka czyszcząca

do uszczelnienia połączeń dwóch • Łącznik ekranów kabli
części kanistra • Instrukcja montażu

• Spinka(i) suwakowa(e) + łącznik • Zestaw do odgałęzień 
• Płótno ścierne BOKT

Uwaga dotycząca złączy odgałęźnych:

Standardowy zestaw osłony XAGA 5XX umożliwia wykonanie
maksimum dwóch odgałęzień z każdej strony złącza. Dla większej
ilości odgałęzień po jednej stronie należy zastosować dodatkowy
zestaw do odgałęzień (BOKT-5S lub 5M lub 5L) dla każdego
dodatkowego kabla odgałęźnego.

Zestaw do odgałęzień BOKT

Oznaczenie zestawu

BOKT-5S-43/8-75/15

dla rozmiarów osłon od XAGA 5XX-43/8-XXX do 
XAGA 5XX-75/15-XXX

BOKT-5M-92/25-122/30

dla rozmiarów osłon od XAGA 5XX-92/25-XXX do 
XAGA 5XX-125/30-XXX 

BOKT-5L-160/42-200/50

dla rozmiarów osłon od XAGA 550-160/42-XXX do 
XAGA 550-200/50-XXX

Do sumy średnic kabli należy dodać 6 mm dla każdej małej klamry 
i 8 mm dla każdej średniej wielkości klamry. W każdym z

przypadków całkowita średnica nie może przekroczyć

maksymalnej średnicy osłony.

Średnica efektywna 60mm

30 mm 10 mm 8 mm

Klamra Klamra

Zawartość zestawu montażowego XAGA 500/530
• Wzmocniony arkusz • Środek suszący (żel krzemionkowy)

termokurczliwy • Folia aluminiowa   
• Spinka(i) suwakowa(e) + • Taśma PVC (tylko w

łącznik zestawach XAGA-530) 
• Wkładka ochronna • Instrukcja montażu
• Chusteczka czyszcząca • Łącznik ekranów kabli
• Płótno ścierne • Zestaw do odgałęzień BOKT

XAGA 5XX umożliwia wykonanie do maksimum 3 odgałęzień

po każdej stronie złącza. Dla złączy z dwoma, lub większą

ilością kabli po jednej stronie, należy obliczyć efektywną

średnicę wszystkich kabli w sposób podany na rysunku.

Skład zestawu do odgałęzień BOKT
• Klamra do odgałęzień
• Łącznik ekranu i zacisk
• Chusteczka czyszcząca
• Folia aluminiowa
• Taśma zaciskowa

Zalecane palniki

Palnik Nakładka Rozmiar osłony

FH-T001-0005 FH-T001-0020 dla osłon do wielkości 75/15
FH-T001-0030 dla większych osłon

FH-1630-PIE FH-1630-PIE-BN28 dla osłon do wielkości 75/15
FH-1630-PIE-BN38 dla większych osłon
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1 Posługując się lokalnie stosowanymi
technikami i instrukcją instalacji należy
dobrać właściwy rozmiar osłony XAGA 5XX.
Zdjąć powłoki kabli na długości L.

2 W celu wykonania połączeń ekranów
wykonać wycięcia powłoki kabla
(narzędziem do przecinania powłoki) o
długości 20mm i szerokości 10mm.

3 Pod wycięciem powłoki wykonać obwój
z taśmy bawełnianej lub PCW (nie wchodzą
w skład zestawu, za wyjątkiem osłon XAGA
530). Wykonać połączenie żył kabli.

6 Wyjąć środek suszący z aluminiowej
torebki (torebek) i umieścić w ośrodku
złącza.

4 Zamocować na powłoce kabla zacisk
łącznika ekranów stosując typowe szczypce
płaskie.

5 W celu połączenia trzech lub więcej
kabli przyłączyć przewód dodatkowego
ekranu do przewodu łączącego ekrany
wcześniej połączonych kabli, stosując
łącznik zaciskowy.

8B XAGA 550: zainstalować dwie połówki
metalowego kanistra symetrycznie na
ośrodku złącza. Z jednej strony szczelinę
pomiędzy połówkami kanistra zakleić taśmą
aluminiową. Ułożyć kanister centralnie na
ośrodku złącza i zamocować za pomocą
taśmy klejącej. Zakleić szczelinę z drugiej
strony kanistra za pomocą taśmy
aluminiowej. Wyrównać taśmę za pomocą
tępego narzędzia.

9 Obie korony wkładki owinąć taśmą
izolacyjną (nie jest częścią zestawu za 
wyjątkiem osłon XAGA 530). Zaczynać od 
korpusu wkładki (10 mm) i schodzić 
stopniowo w kierunku kabla, z zakładką
50%. 

L

7 Przed zainstalowaniem wkładki
ochronnej należy ją odpowiednio
uformować przez zwykłe zrolowanie.
Wkładkę ochronną owinąć ściśle dookoła
ośrodka złącza i zabezpieczyć taśmą w
środku wkładki.

10 Taśma powinna zachodzić na kabel
nie więcej niż 5 mm.

11 Przyłożyć umieszczoną na dole

instrukcji instalacyjnej miarkę do końca

wkładki ochronnej i zaznaczyć na

wszystkich kablach granicę

uszczelnienia, odpowiednią dla

stosowanego zestawu BOKT.

5 mm 5 mm

XAGA 500/530 XAGA 550 XAGA 550

XAGA 5XX XAGA 5XX

8A Owinąć ośrodek złącza taśmą 
(z papieru izolacyjnego, bawełny lub
podobnej - taśma nie jest zawarta w
zestawie). Taśma nie powinna wystawać
poza wkładkę ochronną lub metalowy
kanister.
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15 Nasunąć elastyczne metalowe spinki
suwakowe na obrzeża osłony pozostawiając
niewielki otwór w środkowej części na
łącznik spinki. Wcisnąć łącznik spinki w
otwór pomiędzy spinkami i nasunąć
delikatnie spinki na łącznik.

13 Nakleić i wygładzić taśmę aluminiową
na każdym kablu ustawiając niebieską linię
(na folii aluminiowej) na znaku wykonanym
na kablu.

14 "Omiatać" płomieniem powierzchnię
kabla między strzałkami przez ok. 
10 sekund. Upewnić się, że powierzchnia
kabla jest omiatana żółtą częścią płomienia
palnika. Jeżeli kabel ma powłokę ołowianą,
ogrzać powierzchnię powłoki do
temperatury ok. 60°C (gorąca przy dotyku).

17 W przypadku 2-3 kabli wyprowadzanych
z jednej strony, ustawić obrzeża osłony
arkuszowej na najgrubszym kablu (patrz
rys.)

16 Ustawić osłonę na złączu tak, aby
osłona termokurczliwa znalazła się między
niebieskimi liniami folii aluminiowej.

18 W przypadku złączy odgałęźnych
włożyć klips (z zestawu BOKT) pomiędzy
kable. Upewnić się, że klips jest całkowicie
wsunięty. Klips powinien dzielić obwód
osłony na części proporcjonalne do średnic
kabli.

19 Informacje o ogrzewaniu:

- wyregulować płomień na całkowitą
długość ok. 300 mm z żółtą częścią
płomienia ok. 100 mm.

- Podczas obkurczania, poruszać ciągle
płomieniem dla uniknięcia miejscowego
przegrzania.

- Ogrzewać osłonę aż do całkowitej
zmiany barwy farby termochromatycznej
(na powierzchni osłony). 20 Rozpocząć obkurczanie od środka

arkusza termokurczliwego po stronie
przeciwnej do metalowej spinki suwakowej.
Ogrzewać arkusz dookólnie do momentu,
gdy plamki farby termochromatycznej
zmienią kolor z zielonego na czarny.

21 Obkurczanie należy prowadzić w stronę
jednego końca arkusza.

22 Docisnąć metalową spinkę suwakową
tępym narzędziem tak, aby odpowiadała
kształtowi obkurczonej osłony.

23 W przypadku złączy odgałęźnych
docisnąć wszystkie kable za pomocą opaski
zaciskowej. Ponownie ogrzać klips, obrzeża
osłony oraz obszar spinki suwakowej przy
końcach arkusza.

12 Wyjąć z opakowania chusteczkę
nasyconą rozpuszczalnikiem i oczyścić
kable na długości ok. 200 mm. Obmyte
powierzchnie kabli przetrzeć płótnem
ściernym (zszorstkować) w kierunku
poprzecznym, po obwodzie kabla.



24 Sprawdzić czy klej na klipsie do złączy 
rozgałęźnych uległ stopieniu i wypływa spod
krawędzi arkusza. Jeśli nie, przedłużyć 
ogrzewanie, upewniając się, że klej uległ
stopieniu.

25 Gdy plamki farby termochromatycznej
zmienią kolor na czarny w obkurczanej
części arkusza, w okienkach spinki
suwakowej powinny pojawić się białe linie.
Jeśli linie nie pojawiły się, należy
kontynuować ogrzewanie aż do skutku.

26 Powtórzyć czynności 21 do 25
zaczynając od środka i przesuwając się w
kierunku przeciwnego końca osłony.
Poczekać na schłodzenie obkurczonej

osłony do temperatury pokojowej.

OTWIERANIE OSŁONY XAGA 5XX

1 Podgrzać okolice spinki suwakowej.  
Obciąć spinkę suwakową przesuwając
się od końca ku środkowi.

2 Ostrożnie podgrzać osłonę dookólnie po 
obu końcach złącza i naciąć ją aż do
wkładki ochronnej.

3 Podgrzać klips i wyjąć go używając
szczypiec płaskich.

4 Zdjąć końce osłony przy użyciu 
właściwego narzędzia. W miarę potrzeby
podgrzać dodatkowo osłonę.

5 Usunąć aluminiową taśmę ochronną
arkusza termokurczliwego przy użyciu 
właściwego narzędzia. W miarę potrzeby
podgrzać ponownie osłonę.

6 Po podgrzaniu kleju rozdzielić kable 
właściwym narzędziem (np. wkrętakiem)
tak, aby ułatwić nasunięcie nowego klipsa
podczas ponownego zamykania osłony.

7B W ten sam sposób zdemontować drugi
koniec osłony. Naciąć osłonę wzdłuż
szczeliny łącznej kanistra, po czym
otworzyć kanister.

UWAGA
Natychmiast po usunięciu osłony
zabezpieczyć pozostałości kleju przed
smarem i brudem. 
Dokonać przeróbki ośrodka złącza.

PONOWNE ZAMKNIĘCIE
OSŁONY
Zastosować nowy zestaw osłony XAGA 5XX
i powtórzyć całą procedurę montażu.
Pozostałości kleju nie muszą być usunięte z
powierzchni kabli, lecz muszą być
oczyszczone z brudu i smaru.

XAGA 550

7A W ten sam sposób zdemontować drugi
koniec osłony. Przeciąć wzdłużnie osłonę i 
oddzielić ją od wkładki ochronnej.

XAGA 500/530


