
TDUX

Wype=niany gazem system uszczelniania
telefonicznej kanalizacji kablowej
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TDUX jest unikalnym, owijanym
uszczelnieniem kanalizacji kablowej,
wype=nianym gazem pod ci>nieniem
wewn"trznym. Trwale uszczelnia
telefoniczn' kanalizacj" kablow',
zapobiegaj'c wp=ywaniu wody z rur
kanalizacyjnych do studni i komór
kablowych.
TDUX mo/e by: instalowany w systemach
kanalizacyjnych i przepustach wykonanych
z tworzyw sztucznych, betonu lub stali.
Uszczelnia rury kanalizacyjne zawieraj'ce
kable o pow=okach polietylenowych lub
o=owianych.

W=asno>ci

• Szybka i prosta instalacja, nawet w 
miejscach o ograniczonym dost"pie.

• Uniwersalny i niezawodny owijany 
system uszczelniaj'cy.

• Prawid=owe uszczelnienie w przypadku 
rur lub kabli o kszta=cie eliptycznym.

• Mo/liwo>: uszczelniania kabli o 
ró/nych >rednicach przy pomocy 
uszczelnienia o tym samym rozmiarze.

• Mo/liwo>: instalowania zarówno w 
rurach pustych, jak i zawieraj'cych 
jeden lub wi"cej kabli. 

• Mo/liwo>: instalowania nawet w 
przypadku wylewania si" wody z rury.

• System wodo- i gazoszczelny do 
ci>nienia 50 kPa. 

• Produkt przyjazny dla >rodowiska i 
nietoksyczny. Wytrzyma=y na czynniki 
chemiczne i bakterie. 

• Szybki i prosty demonta/. 
• Szeroki zakres rozmiarów, 

umo/liwiaj'cy uszczelnianie 
ró/norodnych typów kana=ów 
kablowych i kabli.
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TDUX
Wymiary(Informacje dotycz'ce zamawiania
]wymiary w tabeli podano w mm\

Uwaga&

* Do uszczelnienia kanalizacji
zawieraj'cej wi"cej ni/ 2 kable
potrzebne s' dodatkowe spinki
TDUX-CL. W celu uzyskania
dodatkowych informacji nale/y
skontaktowa: si" z lokalnym in/ynierem
sprzeda/y.

Urz'dzenia do wype=niania

gazem&

Uszczelnienia TDUX mog' by: wype=niane
przy pomocy ró/nych narz"dzi,
umo/liwiaj'cych osi'gni"cie wewn"trznego
ci>nienia r"kawa TDUX o warto>ci 
3,0 ± 0,2 bar. 

TDUX-IT-16

Narz"dzie do nape=niania gazem,
zawieraj'ce naboje z CO2. W celu
zagwarantowania osi'gni"cia wymaganego
ci>nienia wewn"trznego 3,0 ± 0,2 bar,
urz'dzenie zawiera wy='cznik ON(OFF i
automatyczny wska{nik ci>nienia.

TDUX-IG-SR-AS

Urz'dzenie wspó=pracuj'ce z butl'
gazow', pomp' lub spr"/ark' o ci>nieniu
wyj>ciowym od 4 do 10 barów. 
Zawiera zawór bezpiecze<stwa i audio-
wizualny wska{nik ci>nienia u=atwiaj'cy
instalacj".

Tyco i TDUX sà znakami handlowymi firmy Tyco International.

Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i schematy sà wed∏ug nas wiarygodne. Jednak˝e firma Tyco Electronics nie gwarantuje ich dok∏adnoÊci i kompletnoÊci
oraz nie bierze na siebie odpowiedzialnoÊci zwiàzanej z ich u˝yciem. Zobowiàzania firmy Tyco Electronics mogà byç jedynie takie, jakie zosta∏y wyspecyfikowane w “Standard
Terms and Conditions of  Sale” firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w ˝adnym przypadku firma Tyco Electronics nie b´dzie odpowiedzialna za jakiekolwiek
przypadkowe, bezpoÊrednie lub wynikowe uszkodzenia powsta∏e w nast´pstwie sprzeda˝y, odsprzeda˝y, u˝ycia lub nieprawid∏owego u˝ycia tego wyrobu. U˝ytkownicy wyrobów
firmy Tyco Electronics powinni sami dokonaç oszacowania w celu okreÊlenia przydatnoÊci ka˝dego takiego wyrobu do konkretnego zastosowania.

Typ Zakres zastosowa<& TDUX s=u/y do uszczelniania rur
uszczelnienia pustych i zawieraj'cych 1 lub 2 kable*

Zakres wewn"trznej Zakres >rednicy zewn"trznej
>rednicy kanalizacji kabla pojedynczego lub suma
>rednic dwóch kabli

min maks. w kanalizacji o w kanalizacji o
>rednicy min. >rednicy maks.

TDUX-35 25 35 0 - 12 0 - 25

TDUX-45 32,5 45 0 - 14 0 - 32

TDUX-60 45 60 0 - 18 0 - 45

TDUX-75 55 75 0 - 28 0 - 56

TDUX-90 60 100 0 - 22 0 - 83

TDUX-100 75 110 0 - 45 0 - 90

TDUX-125 110 125 0 - 83 0 - 103

Oznaczenie wyrobu Opis Standardowa ilo>:
w 1. opakowaniu

TDUX-IT-16 Urz'dzenie do 1 szt.
nape=niania gazem

E7512-0160 Nabój z CO2 ]16 g\ 10 szt.
TDUX-IG-SR-AS Urz'dzenie do butli 1 szt.

Uwaga&

- Narz"dzia do nape=niania s' dostarczane w skrzynkach
narz"dziowych razem z angielsk' instrukcj' obs=ugi.

- Naboje z CO2 ]E7512-0160\ do narz"dzia TDUX-IT-16 nale/y
zamawia: oddzielnie.
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