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Преход през стена EPAF

Приложение
Преходът през стена EPAF осигурява
надеждно уплътняване срещу проник -
ване на влага и газове в кабелните
преходи в сгради под земята.
Докладите сочат, че при качествен
монтаж е налице пълна водо- и
газонепроницаемост при екстремално
налягане 0.1 МРа между стената и
прехода и между кабела и прехода.
Конструкцията позволява отстраня -
ване на кабелите и инсталиране на
нови кабели в същия проход. При
необичайно дебели стени преходът
може да се удължи с друг такъв.

Конструкция
Преходът през стена EPAF се състои
от галванизирана стоманена спирала,
върху която надлъжно е разположена
термосвиваема тръба, покрита с
лепилен слой от вътрешната страна.
Външното покритие от специален
материал подобрява залепването към
различни видове бетон и бързосъхнещ
цимент. Краищата на тръбата са
защитени от капи до монтажа на
кабела. Когато той се инсталира,
капите се отстраняват и тръбата се
свива върху кабела.
Кабелите се отстраняват като тръбата
се реже в края на стоманената
спирала.  
Спиралата се издърпва с клещи, като
се отчупва в предварително заложена
точка. Новообразуваният отвор на
термосвиваемата тръба се свива
върху новия кабел.

1 Уплътняваща капа
2 Външно уплътняващо покритие
3 Вътрешно уплътняващо покритие
4 Термосвиваема тръба
5 Точка на счупване 
6 Галванизирана стоманена спирала

Da: Вътрешен диаметър при доставка
Db: Диаметър след свободно свиване
L: Дължина
W: Дебелина на стената
H: Диаметър на отвора

Препоръчван обхват на приложение (mm) Обозначение Размери (mm)
Диаметър на  Дебелина на Диаметър на за
кабела стената отвора поръчка D L R
min. max. W max * H min a (min.) b (max.) ± 20 mm ± 20 mm
8 14 320 40 EPAF 2004 16 8 700 90

12 25 320 55 EPAF 2008 28 10 700 90
18 36 420 70 EPAF 2010 41 16 800 90
29 56 320 90 EPAF 2020 59 26 700 90
55 98 370 140 EPAF 2030 106 54 760 115

* При по-дебели стени могат да се съединят два EPAF.
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