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Poziom sieciowy 4: Bezpieczne sieci w budynku. 

Informacje ogólne na początek.
speed•pipe® indoor.
Bezpieczne sieciowe wysokich prędkości są absolutnym standardem dla wszystkich nowych budowli i budyn-
ków remontowanych. Zwłaszcza wewnątrz budynku obowiązują szczególnie restrykcyjne wymogi materiałowe 
– przede wszystkim w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej. 

System speed•pipe® indoor zapewnia właściwe proporcje pomiędzy bezpieczeństwem, optymalnymi 
właściwościami wciskania i prostotą montażu. 

Informacje	w	rozdziałach	1	–	2: 

 • Przegląd wskazówek ogólnych
 • Obszar stosowania

Na budowach i montażach podane instrukcje układania są wiążące, 
aby zagwarantować funkcjonalność sieci.
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Pierwsze wskazówki.
1. Informacje ogólne.

Z brudu i uszkodzenie 
mechaniczne Chronić.
speed•pipe® indoor należy chronić podczas transportu, przechowywania i 
obróbki przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Uszkodzenia i 
Unikaj deformacji.
Należy unikać każdego uszkodzenia bądź deformacji speed•pipe® indoor 
(np. powstanie owalu), gdyż prowadzi to do zmniejszenia zasięgu przy 
wciskaniu mikrokabli. 

Końcówki speed•pipe® indoor należy chronić przy pomocy pokryw 
przeciwpyłowych, zaślepek ES indoor lub uszczelnień jednostkowych EZA-t 
indoor przed wnikaniem zanieczyszczeń i wody. 

Pokrywa	przeciwpyłowa:	 Chroni przed pyłem, brudem i tryskającą  
 wodą, nie jest odporna na ciśnienie
Zaślepka	indoor:	 odporna na ciśnienie do 0,5 bar
Uszczelnienie	jednostkowe	indoor:  odporne na ciśnienie do 0,5 bar

W przypadku przechowywania przez dłuższy czas (kilka miesięcy) speed•pipe® 
indoor należy zabezpieczyć przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 
Należy zasadniczo unikać przechowywania na zewnątrz.

Nie można się tu wypowiedzieć w zakresie speed•pipe® indoor, ponieważ 
niezbędne jest sprawdzenie wymiaru speed•pipe® indoor w odniesieniu do 
stosowanego kabla.

Uwaga:
Niniejsza instrukcja jest obowiązująca podczas 
wykonywania prac budowlanych i montażowych. 
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Uszkodzenia i Unikaj deformacji. 
2. Zastosowanie speed•pipe® indoor.

W zakresie rozbudowy sieci szerokopasmowej 
układa się światłowód do klienta. 

FTTH (Fibre to the home) oznacza, że światłowód układany jest do 
mieszkania w domach wielo- lub jednorodzinnych.

Dzięki speed•pipe® indoor możliwe jest mądre okablowanie sieci domowej. 
Przy tym wyzwaniem jest układanie w budynkach - z powodu np. brakującej 
infrastruktury i wymogów przeciwpożarowych. Puste przestrzenie czy  
zyby są najczęściej bardzo małe, że nie można pracować za pomocą 
produktów dostępnych w zwykłym handlu. 

Nowy speed•pipe® indoor system.

Systemem speed•pipe® indoor można kształtować i instalować dla różnych 
lokalizacji i wymogów w budynkach. Produkty nie rozprzestrzeniające ognia, 
niezawierające halogenów i wysokiej jakości są zgodne z europejskimi 
dyrektywami. 

speed•pipe® indoor sa zgodne z normami europejskimi 
EN	61386-22	(zgodne	z	dyrektywą	2014/335/UE),	EN	13501-1, 
EN 60684-2 i EN 60332-1-2. 
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Cewka D x s (mm)

340 × 340 × 340 (karton) 
600 x 360 

340 × 340 × 340 (karton) 
600 x 360 

340 × 340 × 340 (karton) 
600 x 360 
700 x 370 

700 x 370 
1200 × 370

1200 × 370 

700 × 370 
1200 × 370

700 × 370 
1200 × 370

Oznaczenie

speed•pipe® indoor 
4 × 0,75

speed•pipe® indoor 
5 × 0,75

speed•pipe® indoor 
7 × 1,5 

speed•pipe® indoor 
10 × 1,0

speed•pipe® indoor 
10 × 2,0

speed•pipe® indoor 
12 × 2,0

speed•pipe® indoor 
14 × 2,0

D x s (mm)

4 × 0,75 

5 × 0,75 

7 × 1,5 
 

10 × 1,0 

10 × 2,0 

12 × 2,0 

14 × 2,0 

kg / m

ca. 0,008 
ca. 0,008

ca. 0,011 
ca. 0,011

ca. 0,030 
ca. 0,030 
ca. 0,030

ca. 0,030 
ca. 0,030

ca. 0,053 

ca. 0,066 
ca. 0,066

ca. 0,076 
ca. 0,076

Długość (m)

600 
1600

400 
1000

250 
500  

1250

500 
2500

2500 

350 
2000

250 
1500

Ciśnienie stopień

PN 16 
PN 16

PN 16 
PN 16

PN 16 
PN 16 
PN 16

PN 10 
PN 10

PN 16 

PN 16 
PN 16

PN 16 
PN 16

G (kg)*

ca. 9 
ca. 19

ca. 8 
ca. 17

ca. 12 
ca. 21 
ca. 51

ca. 28 
ca. 103

ca. 165 

ca. 36 
ca. 160

ca. 32 
ca. 142

Pozycja nr. 

03510 
03500

03511 
03501

03513 
03502 
03503

03504 
03505

03525 

03506 
03507

03508 
03509

  Dalsze wymiary na zamówienie
 G (kg)* = Ciężar całkowity włącznie z cewka
 Kolor: naturalny (biały)

Dostępne	speed•pipe® indoor wymiary.
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Poziom sieci 4: Bezpieczne sieci w budynkach. 

Instrukcja montażu.
speed•pipe® indoor  
w praktyce.
Dzięki zastosowaniu speed•pipe® indoor, każdy rodzaj budynku jest wyposażony na wypadek sytuacji 
awaryjnych. System utrzymuje się w odniesieniu do jego właściwości techniczne spełniały wszystkie wy-
magania. Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE 2014/35/UE system speed•pipe®	indoor	jest	w	pełni	
przetestowany	zgodnie	z	normą	EN	61386-22.

W	kolejnych	rozdziałach	3	–	5	znajdziesz	wszystkie	niezbędne	kroki	dla	profesjonalistów		
Montaż	systemu	speed•pipe®	indoor:

 • Instalacja i uwagi
 • Promienie gięcia
 • Siły rozciągające
 • Prędkość speed•pipe® wewnątrz
 • Przegroda ogniowa 
 • Dmuchanie w mikro- lub mini kabel 
   i wiązki włókien

Podpowiedź:
Należy pamiętać, że lokalne warunki mogą prowadzić do odstępstw od zasad zalecanych w dokumencie 
rozdziały 3 – 5.
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Instrukcja instalacji.
3.1 Układanie wg DIN VDE 0100-
520:2013-06 / IEC 60364-5-52:2009-10.

Wszystkie wymiary speed•pipe® indoor zostały sprawdzone w 
VDE Prüfinstitut (Instytut Kontroli VDE) wg DIN EN 61386-22.

Tutaj przyjmuje się mechaniczne wartości wytrzymałościowe, w oparciu o tabelę 
F.52.1 punkt 521.6 (DIN VDE 0100-520), którym muszą odpowiadać rury elektroins-
talacyjne (speed•pipe® indoor).

Główną podstawą do tego są pierwsze cztery miejsca 
kodu, które przez ustalone kontrole odzwierciedlają 
następujące wartości:

• Odporność ciśnieniowa rur elektroinstalacyjnych  
• Odporność udarowa rur elektroinstalacyjnych 
• Minimalna temperatura robocza rur elektroinstalacyjnych
 (kod klasyfikacji 2 ≙ -5 °C) 
• Maksymalna temperatura robocza rur elektroinstalacyjnych
 (kod klasyfikacji 2 ≙ +90 °C)

Kolejne testy rur elektroinstalacyjnych:

Kolejne testy rur elektroinstalacyjnych (speed•pipe® indoor) 
przeprowadza się w zakresie oporu na zginanie, rozciąganie, utrzymanie 
podwieszonego ciężaru, właściwości elektrycznych, odporności na wpływy 
zewnętrzne i rozprzestrzenianie ognia.

Mechaniczne wytrzymałość klasyfikuje się od 1 do  4 (5), przy czym 1 to 
najmniejsza wartość klasyfikacyjna – np. « bardzo lekko » - a 4 (5) największa – np. 
« bardzo ciężko ».
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speed•pipe®	indoor	wykazują	następujące	kody	klasyfikacyjne	wg	EN	61386-22	i	tym 
samym	możliwości	zastosowań	wg	DIN	VDE	0100-520:2013-06	/	IEC	60364-5-52:2009-10:

Możliwości	zastosowań	speed•pipe® indoor
7	x	1,5 // 10	x	2,0	// 12	x	2,0	//	14	x	2,0:

Możliwości	zastosowań	speed•pipe® indoor 
4	x	0,75	//	5	x	0,75	//	10	x	1,0:

Zastosowanie wg DIN VDE 0100-520:2013-06 / IEC 60364-5-52:2009-10

Zastosowanie wg DIN VDE 0100-520:2013-06 / IEC 60364-5-52:2009-10

Montaż natynkowy

Montaż natynkowy (na tynk)

Montaż podłogowy (jastrych)

Układanie w betonie

Układanie w ścianie drewnianej / 
drewnie (materiały palne)

Układanie podtynkowe

Układanie w szczelinach budowlanych

Układanie w sufitach podwieszanych

Montaż sufitowy 
(Odstęp mocowania < 0,80 m)

Montaż natynkowy

Montaż natynkowy (na tynk)

Montaż podłogowy (jastrych)

Układanie w betonie

Układanie w ścianie drewnianej / 
drewnie (materiały palne)

Układanie podtynkowe

Układanie w szczelinach budowlanych

Układanie w sufitach podwieszanych

Montaż sufitowy 
(Odstęp mocowania < 0,80 m)

dozwolony

x

x 

x

x

x

x 

dozwolony

x

x

x

x

x 

x

x

x

x 

Montaż

Montaż

nie dozwolony

x

x

x

 

 

nie dozwolony

 

 

Klasyfikacja

Klasyfikacja

2-2-2-2-3-2-0-0-0-0-1-0

3-3-2-2-2-2-0-0-0-0-1-0

Klasyfikacja-Kod
DIN EN 61386-22 (VDE 0605 część 22)

Klasyfikacja-Kod
DIN EN 61386-22 (VDE 0605 część 22)

na wolnym powietrzu

w budynku

na wolnym powietrzu

w budynku
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W przypadku stosowania środków mocujących należy użyć tylko 
markowych wyrobów. Powinny one odpowiadać normie DIN EN 
61914 (uchwyty do mocowania kabli instalacji elektrycznych).
 
W nawiązaniu do DIN VDE 0100-520 i DIN VDE 0298 maksymalne odstępy powinny 
wynosić następująco, jednakże należy także uwzględnić wskazówki producenta:

odstęp maksymalny mm

Poziomo

250

300

350

400

Pionowo 

400

400

450

550

Zewnętrzna średnica przewodów mm

D ≤ 9

9 < D ≤ 15

15 < D ≤ 20

20 < D ≤ 40

Maksymalny odstęp pomiędzy dwoma mocowaniami:
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Przykłady znanych uchwytów do mocowania
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Minimalny	promień	zgięcia	dla	speed•pipe® indoor wynosi 
10	x	zewnętrzna	dış	çap	np.:	speed•pipe® indoor  
7	x	1,5	=	70	mm	najmniejszy	stopień	gięcia.

W promieniach gięcia unikać muf, ponieważ ze względu na wewnętrzne obrzeże 
otwartego elementu może dojść do zatrzymania procesu wciskania.

• należy stosować zawsze największe promienie gięcia, gdyż dają możliwość 
najlepszego przeprowadzenia procesu wciskania.

• Należy minimalizować ilość zgięć.

Instrukcja instalacji. 
3.3 Siły rozciągające. 

Maksymalna	zalecana	siła	rozciągająca	i 
rozrywająca	speed•pipe®	indoor	w	N	(przy	20	°C):

Instrukcja instalacji.
3.2 Promienie gięcia.

Wskazówka

Zalecenie

Maks. zalecana siła rozciągająca 

30 

40 

200 

200 

250 

300 

350 

Siła rozrywająca 

80 

100 

400 

400 

650 

900 

1100 

Oznaczenie

speed•pipe® indoor 
4 × 0,75

speed•pipe® indoor 
5 × 0,75

speed•pipe® indoor 
7 × 1,5

speed•pipe® indoor 
10 × 1,0

speed•pipe® indoor 
10 × 2,0

speed•pipe® indoor 
12 × 2,0

speed•pipe® indoor 
14 × 2,0
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Do	cięcia	speed•pipe®	indoor	nie	wolno	używać	narzędzi	do	obróbki 
skrawaniem,	np.	piły.	

Nacięcie speed•pipe® indoor do połączenia mufą dwupoziomową (DSM indoor) 
musi przebiegać w kącie prostym cięcia do osi rury.

Nacięte speed•pipe® indoor, które nie będą później łączone mufą dwupoziomową 
(DSM indoor), należy niezwłocznie zabezpieczyć przed zabrudzeniem i wodą za 
pomocą odpowiednich elementów EZA-t lub ES indoor. Należy przestrzegać 
podczas montażu łączników wtykowych odpowiedniej instrukcji.

Cięcie speed•pipe® indoor za pomocą urządzenia tnącego speed•pipe®. 

Instrukcja instalacji.
3.4 Cięcie speed•pipe® indoor.

Zalecenie

 Urządzenie tnące speed•pipe®
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Zasadniczo	przy	wyborze	przegrody	pożarowej	należy	uważać,	aby	była	atesto-
wana	i	posiadała	odpowiednie	„Ogólna	aprobata	nadzoru	budowlanego“	(ABZ)	
lub	„European	Technical	Assessment“	(ETA)	do	zastosowania	z	„giętymi	rurami	
elektroinstalacyjnymi	wg	DIN	EN	61386-22“	lub	do	bezpośredniego	zastosowa-
nia z speed•pipe®	indoor.	Należy	także	zwrócić	uwagę	w	ABZ	/	ETA	na	zgodność	
materiału	rury	(tworzywo	sztuczne	/	plastik),	a	także	dopuszczone	średnice	rur.	

Aby uzyskać szczegółowe informacje o możliwościach zastosowania 
poszczególnych przegród pożarowych, jak np.: możliwość przeprowadzenia 
wiązki speed•pipe® indoor, należy skontaktować się z właściwym producentem 
przegrody, jego przedstawicielem ds. pożarowych lub rzeczoznawcą. 

Instrukcja instalacji.
4. Przegroda pożarowa.

07. ADSB
Element

uszczelnienie
z kolankiem

06. Punkt połączenia
z klientem (APL)

MDU-S1 (MDU seria)
HellermannTyton

03. speed•pipe® indoor

05. IB
Kolanko indoor

04. EZA-t indoor
Uszczelnienie

pojedyncze, dzielone

• Trasa podtynkowa
• Nieużywany kominek
• Trasa natynkowa
• Rura pusta lub zajęta

02. DSM indoor
Mufa dwupoziomowa

Szyb
Piwnica

Parter

1 Piętro

2 Piętro01. EBM-GS indoor
Mufa do wdmuchiwania
z zabrzymaniem gazu

• Zainstalowana rura
• Koryto kablowe
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Wymienione wyżej firewalle to przykłady znanych producentów z Niemiec w tej dziedzinie oraz
stanowią przegląd. Zakres i aktualność aprobat nie jest uwzględniony Zakres odpowiedzialności gabo 
Systemtechnik GmbH i musi być używany z należy wyjaśnić odpowiedniego producenta.

PRZYKŁADY	KOMPATYBILNYCH	PRZEGRÓD	POŻAROWYCH:

Dopuszczenie

ABZ / Z-19.15-1042 

ABZ / Z-19.15-2088  
 
ABZ / Z-19.15-2083

ETA-14 / 0159 

ETA-14 / 0307 
 

ABZ / Z-19.15-202 
 

ABZ / Z-19.15-1428 
 
 

ABZ / Z-19.15-1429 
 
 

ABZ / Z-19.15-1182

ABZ / Z-19.15-1316 
 

ETA-11 / 0206 
 

Odporność 

S 90

S 30 
 
S 90

do EI 90 

EI 90 / EI 120 
 

S 90 
 

S 30 / S 90 
 
 

S 90 
 
 

S 90

S 30 / S 60 / S 90 
 

do EI 120 
 

Oznaczenie

FST-Kabelbox-Kombi 

Brandschutzstein CFS-BL P  
opcjonalnie:  
Brandschutzfüllmasse CFS-FIL 

KSS Kaiser Schott System DS 90 

BIS Pacifyre IWS Brandschutzstein  
opcjonalnie:  
IWP Brandschutzkitt

WD 90, System Wichmann  
opcjonalnie:  
Brandschutzschaum / Silikon

Würth Kabelbox kurz  
opcjonalnie:  
PURlogic EASY-Schaum / Brandschutz- 
zement MG 3 / Silikon transparent

Würth Kabelbox lang  
opcjonalnie: 
PURlogic EASY-Schaum / Brandschutz- 
zement MG 3 / Silikon transparent

Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N

System ZZ-Stopfen BDS  
opcjonalnie: 
Brandschutzdichtmasse BDS-N

ZZ-Brandschutzschaum 2K NE  
opcjonalnie: 
Kartuschenpistole 2K NE

Producent

FST 

HILTI  
 

Kaiser 

Walraven 
 

Wichmann 
 

Würth 
 
 

Würth 
 
 

Zapp-Zimmermann

Zapp-Zimmermann 
 

Zapp-Zimmermann 
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Przykłady służą do tego, aby wskazać różnych producentów 
przegród i ich produkty tak, żeby dostępny był określony wybór.
 
Wyszczególnione typy przegród zostały sprawdzone w uzgodnieniu z danym 
producentem pod kątem zastosowania z speed•pipe® indoor. Nie można 
zagwarantować aktualności tej kompatybilności, ponieważ wspomniane 
produkty i ich atesty nie leżą w zakresie odpowiedzialności firmy gabo 
Systemtechnik GmbH i tym samym jej aktualizacjom.

 Dlatego uprasza się o sprawdzenie i ustalenie kompatybilności 
  z właściwym producentem przegród pożarowych, jego 
  pełnomocnikiem ds. przeciwpożarowych lub rzeczoznawcą. 

ILUSTRACJE	Z	PRAKTYKI	KOMPATYBILNYCH	PRZEGRÓD	POŻAROWYCH.
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Idealne	wartości	związane	z	wciskaniem	uzyskuje	się	w	zakresie	temperatury	
od	5	do	20	°C.	Kabel	do	wciśnięcia	nie	może	leżeć	bezpośrednio	na	słońcu.
Poza	tym	pomocne	jest	używanie	przetestowanych	i	zalecanych	przez	firmy	
specjalistyczne	środków	smarujących.	Możliwe	do	osiągnięcia	długości	
wciskania	zależne	są	od	kilku	czynników.	

Czynniki	wpływające	na	poprawne	wciśnięcie	kabla	do	speed•pipe®	indoor:

Instrukcja instalacji.
5. Wciskanie mikrokabla / minikabel / 
wiązka światłowodowa.

8 % Zespół nadmuchu

15 % Kabel

20 % Ułożenie7 % Pogoda
(temperatura,

wilgotność powietrza)

20 % Planowanie trasy

15 % Mikro rurki15 % Wyposażenie do wciskania
(kompresor, urządzenie wdmuchujące,

bęben kablowy, środek smarujący)

Instrukcja instalacji.
5.1 Zależność długości 
wtrysku kilku czynników.
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Następujące wartości służą jako przesłanki, które w 
kombinacji speed•pipe® indoor i światłowodów zostały 
już przetestowane w naszym zakładzie.

Odcinek testowy „Indoor“ dla prób ma 150 m długości i obejmuje 30 kolanek 
x 90 °, a także różnicę poziomów, która symuluje cztery kolanka 45 °.

Instrukcja instalacji.
5.2 Wartości referencyjne dla wciskania.

speed•pipe® indoor 
5 x 0,75

speed•pipe® indoor 
7 x 1,5

speed•pipe® indoor 
12 x 2,0

Średnica zewnętrzna 
światłowodu

Ø 1,2 mm

Ø 1,2 mm 

Ø 2,2 mm

Ø 2,4 mm

Ø 2,5 mm

Ø 2,6 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 6,0 mm

Ø 6,3 mm
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Odcinek	testowy	„Outdoor“	dla prób ma 1250 m długości i obejmuje cztery 
kolanka 90 ° R = 2,5 m, a także osiem kolanek 180 ° R = 7,5 m.

speed•pipe® indoor 
10 x 1,0

speed•pipe® indoor 
12 x 2,0

Średnica zewnętrzna 
światłowodu

Ø 6,3 mm

OBSZAR	TESTOWY	GABOCOM

1250 m Długość całkowita

Układanie speed•pipe® indoor w budynkach podlega zasadniczo innym 
regułom i parametrom niż na zewnątrz. 
Dopasowanie do miejscowych dróg układania wymaga częstego wyginania 
speed•pipe® indoor. Te zgięcia wymagają szczególnej uwagi w odniesieniu do 
promienia gięcia, który przy swobodnym zginaniu (bez elementu kontroli 
zginania) nie powinien przekraczać 10 krotności średnicy rury.

W ten sposób gwarantuje się, że owal speed•pipe® indoor w obszarach zgięcia 
redukowany jest na średnicy wewnętrznej tylko w ramach podanych tolerancji.

Reguły	do	zastosowania	speed•pipe®	indoor	w	budynkach:

2,5 m Promień

7,5 m Promień
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Wymagania:
• Średnica kabla powinna zawierać się w podanych zakresach średnic (patrz tabela):

• Średnica kabla ma istotny wpływ na długość wciskania.

• Z powodu wielu wielkości oddziaływania przy układaniu speed•pipe® indoor 
 w  budynkach, różnych konstrukcjach kablowych i różnorodności metod 
 wprowadzania kabla do rury należy przestrzegać przy planowaniu długości 
 rur dla sieci LWL w budynkach następujących reguł:
  W obszarze wewnętrznym kable powinny mieć możliwie niewielką średnicę.
  Centralne elementy wsporcze kabli powinny mieć możliwie niewielką  
  średnicę, aby umożliwić większą elastyczność.
  Należy przewidzieć ułożenie większej ilości kabli z niewielką ilością przewodów.

• Przy wyborze kabla wewnętrznego należy uważać na to, żeby kabel posiadał  
 taką sztywność wzdłużną, która może doskonale przenieść siły osiowe urządzenia  
 wciskającego. Jeśli kabel posiada centralny element wsporczy, należy go w 
 odpowiedni sposób uelastycznić na pierwszych 50 mm (np. rozczłonkowanie).

• Średnica kabla powinna być równa i mieć odchyłkę nie większą niż 0,3 mm.

• Płaszcz kabla powinien być możliwie gładki.

• Powierzchnia zewnętrzna kabla powinna być sucha i czysta, a także nie 
 przekraczać temperatury 25 °C (idealnie 15 °C).

• W idealnym przypadku kabel jest zoptymalizowany do speed•pipe® indoor 
 i certyfikowany na odcinku testowym.

• Kabel nie powinien mieć bicia bocznego. 

Instrukcja instalacji.
5.3 Optymalnej długości wciskania do 
mikrokabel / minikabel / wiązka 
światłowodowa. 

min. średnica 
kabla*

0,8 mm

0,8 mm

1,0 mm

2,5 mm

1,8 mm

3,0 mm

3,0 mm

zalec. średnica 
kabla*

1,0 mm

1,8 mm

2,3 mm

6,2 mm

4,0 mm

6,2 mm

8,0 mm

maks. średnica 
kabla*

1,2 mm

2,0 mm

2,7 mm

6,5 mm

4,6 mm

6,8 mm

8,7 mm

speed•pipe® indoor 

4 x 0,75

5 x 0,75

7 x 1,5

10 x 1,0

10 x 2,0

12 x 2,0

14 x 2,0

* w tym tolerancje
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• Szpula kabla musi się lekko obracać.

• Należy się upewnić, że szpula w przypadku nieoczekiwanego 
 zatrzymania będzie mogła być natychmiast wyhamowana.

• Należy się upewnić, że kabel jest czysty.

• Wyczyścić speed•pipe® indoor (wewnątrz) za pomocą czystej, cylindrycznej gąbki.

• Zastosować odpowiednie urządzenie wciskające (np. Vetter).

• Zastosować kompresor z silnym strumieniem powietrza, o maksymalnym  
 ciśnieniu 15 bar (1 m3 powietrza na speed•pipe® indoor do średnicy 
 wewnętrznej 12 mm).

• Zastosowane powietrze z kompresora powinno być czyste, bez oleju, suche 
 i schłodzone przy pomocy chłodnicy do 8 °C – 10 °C powyżej temperatury 
 otoczenia. 

• Maksymalna prędkość wciskania (wdmuchiwania) powinna być ograniczona 
 do 80 m/min.

• Na końcu kabla należy umieścić głowicę prowadzenia przewodu. 

• Zastosować odpowiedni środek smarujący (np. Vetter).

• Przestrzegać odpowiedniej ilości wg zaleceń producenta.

• Środek smarujący przed wciśnięciem kabla nanieść w speed•pipe® 
 przy użyciu cylindrycznej gąbki. 

Instrukcja instalacji.
5.4  Wciskanie mikrokabla / 
minikabla / wiązki światłowodowej. 

Instrukcja instalacji.
5.5 Stosowanie smaru.
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Instrukcja instalacji.
6. Ilustracje z praktyki.
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Instrukcja instalacji.
6. Ilustracje z praktyki.
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gabo Systemtechnik GmbH
a Member of HellermannTyton
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
NIEMCY

Tel.  +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202

info@gabocom.com
www.gabocom.pl


