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Korytka kablowe
Instrukcja montażu

Korytka kablowe służą do wykonywania tras dla średnich odległości pomiędzy punktami podparcia. Systemy wsporcze muszą być zaprojektowane przez osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami oraz wykonane z zachowaniem dopuszczalnych momentów dokręcania wszystkich połączeń śrubowych.

Dla korytek o szerokościach od 300 mm zaleca się 
stosować blachę łączącą (VB) montowaną w dnie korytka.

Umieścić łącznik boczny (RGV) po wewnętrznej stronie 
burt łączonych korytek, przykręcić łącznik do obu korytek 
za pomocą zacisków (KLR).

Korytka kablowe o wysokościach bocznych 35, 42, i 60 
mm należy skręcać za pomocą 1 kompletu zacisku 
montażowego (KLR) na łącznik. Korytka kablowe o wyso- 
kościach 85 i 110 mm skręcać za pomocą 2 kompletów 
zacisku montażowego (KLR) na łącznik (na górze i na dole 
łącznika).

Alternatywnie, korytka kablowe RG 60 mogą być 
połączone poprzez zablokowanie po wewnętrznej stronie, 
poniżej główki burty korytka, łącznika zatrzaskowego 
(RGVS 60) bez użycia dodatkowych narzędzi. Umieścić 
łącznik poniżej główki boków łączonych koryt i wcisnąć 
ręcznie, aż do momentu zatrzaśnięcia łącznika w dnach 
korytek.

Używana w przypadku otwartego zakończenia trasy i przy 
zmianie kierunku w poziomie < 30°.
Dla zakończeń korytek kablowych oraz otwartych zmian 
kierunków, nasunąć blachę końcową (REB) na dolną 
część korytka i przykręcić.

W przypadku ekstremalnych zmian temperatury, 
zachowane muszą być połączenia stałe i ruchome.
Lewy widok: połączenie stałe (z podkładką ząbkowaną 
FRSV + SEMS).
Prawy widok: połączenie ruchome (z podkładką bez 
ząbkowania FRSV+SEMSS+US). Zachowana przerwa 
dylatacyjna 4 mm.
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Korytka kablowe
Instrukcja montażu

Stosować do wszystkich elementów foremnych lub zmian 
k ierunków oraz otwartych zakończeń.  Należy 
bezwzględnie przestrzegać zasady, że maksymalna 
odległość wspornika od elementu foremnego i od końca 
trasy wynosi 300 mm.

Umieścić łuk poziomy (RB) oraz blachę dolną (VB)                    
w korytku kablowym i skręcić ze sobą w jednym miejscu 
na ściance bocznej. Dla korytek o wysokościach 85 i 110 
mm, skręcać w dwóch miejscach na ściance bocznej 
korytka jak w opisie dla RB.

Umieścić łączone korytko i blachę łączącą (VB) w łuku 
poziomym (RB) i skręcić ze sobą w jednym miejscu                  
na  ściance bocznej korytka. Dla korytek o wysokościach 
85 i 110 mm, skręcać w dwóch miejscach na ściance 
bocznej korytka jak w opisie dla RB.

Umieścić skrzyżowanie korytka kablowego (RK) i blachę 
łączącą (VB) w korytku kablowych, skręcić ze sobą                  
w jednym miejscu na stronę korytka. Dla korytek o wyso- 
kościach 85 i 110 mm, skręcać w dwóch miejscach na 
ściance bocznej korytka jak w opisie dla RB.

Dla poziomej zmiany kierunku bez standardowego 
elementu foremnego, dociąć korytko kablowe według 
potrzeby, wygładzić ostre krawędzie i ocynkować                   
na zimno.

Wygiąć łączniki boczne (RGV) do potrzebnego kąta, 
umieścić w ściankach bocznych korytka kablowego                  
i skręcić ze sobą jak w opisie dla RGV (patrz rysunek 3).

Umieścić blachę dolną (VB) o odpowiedniej długości               
na dnie korytka, wsunąć łączone korytko na łączniki 
boczne (RGV) i skręcić ze sobą jak w opisie dla RGV (patrz 
rysunek 3).

Pionowa zmiana kierunku bez elementów foremnych. 
Wsunąć blachę końcową na dolną część korytka 
kablowego i skręcić ze sobą jak w opisie dla REB (patrz 
rysunek 6). Przykręcić po jednym RGV do każdej części 
bocznej korytka.

Wsunąć regulowany łuk pionowy (RVB) w korytko 
kablowe oraz skręcić razem jak w opisie dla RGV (patrz 
rysunek 3). Umieścić blachę końcową na zakończeniu 
korytka kablowego, wsunąć ją na dolną część korytka,               
a następnie skręcić ze sobą jak w opisie dla REB (patrz 
rysunek 6).
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Instrukcja montażu

Wsunąć łączone korytko na łączniki boczne (RGV)             
i skręcić ze sobą (patrz rysunek 3). Na zakończeniu 
korytka kablowego, nasunąć blachę końcową (REB)              
na dolną część korytka i skręcić ze sobą (patrz rysunek 6).

Wsunąć odgałęzienie (RA) i blachę łączącą (VB) w korytko 
kablowe i skręcić ze sobą w jednym miejscu na ściance 
bocznej korytka. Dla korytek o wysokościach 85 i 110 
mm, skręcać w dwóch miejscach na ściance bocznej 
korytka jak w opisie dla RB (patrz rysunek 8).

Montaż elementu odgałęźnego (RAA) w burcie bocznej 
korytka. Wyciąć boczną część korytka o szerokości                
B = szerokość odchodzącego korytka + 120 mm, wygła- 
dzić ostre krawędzie i ocynkować na zimno.

Zamocować element odgałęźny korytka (RAA) i skręcić              
ze sobą w jednym miejscu na ściance bocznej korytka. Dla 
korytek o wysokościach 85 i 110 mm, skręcać w dwóch 
miejscach na ściance bocznej korytka jak w opisie dla RB 
(patrz rysunek 8).

Wsunąć łączone korytko i blachę dolną (VB) w element 
odgałęźny (RAA) i skręcić ze sobą jak w opisie dla RGV 
(patrz rysunek 3).

Montaż rogowego elementu korytka do dobudowania 
(RAE). Ściankę boczną korytka wyciąć do poziomu dna     
na szerokość B + 120 mm, gdzie B to szerokość 
odchodzącego korytka.

Umieścić rogowy element do dobudowania w korytku 
kablowym i skręcić ze sobą w jednym miejscu na ściance 
bocznej korytka. Zamontować blachę dolną (VB).

Umieścić redukcję korytka kablowego (RR) wraz z blachą 
dolną (VB) w korytku kablowym i skręcić ze sobą w jednym 
miejscu na ściance bocznej korytka.
Dla korytek o wysokościach 85 i 110 mm, skręcać            
w dwóch miejscach na ściance bocznej korytka jak w opi- 
sie dla RB (patrz rysunek 8).

Korytko kablowe z skróconymi o 60 mm burtami z każdej 
strony wsunąć na rogowe elementy do dobudowania            
i skręcić ze sobą w jednym miejscu na ściance bocznej 
korytka.

Korytka kablowe
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Instrukcja montażu

26 |        Redukcja z użyciem blachy zakończenia korytka27 | 
Wsunąć korytko kablowe i blachę łączącą (VB) w redukcję 
korytka kablowego (RR) i skręcić ze sobą jak w opisie                
dla RGV (patrz strona 3).

Redukcja korytka kablowego z użyciem blachy 
zakończenia korytka (RAB) i łącznika bocznego (RGV). 
Wygiąć blachę zakończenia korytka w kształt litery „Z”. 
Blachę zakończenia (RAB) oraz łącznik boczny (RGV) 
skręcić z korytkiem jak w opisie dla RGV (patrz rysunek 3).

Umieścić korytko kablowe z blachą łączącą (VB)                      
w redukcji (RAB) i skręcić ze sobą jak w opisie dla RGV 
(patrz strona 3).

Zamknięcie korytka kablowego z użyciem blachy 
zakończenia korytka (RAB). Zagiąć blachę zakończenia 
korytka w kształt litery „U” i wsunąć w korytko kablowe. 
Skręcić ze sobą jak w opisie dla RGV (patrz strona 3).

Montaż blachy końcowej korytka dla zabezpieczenia 
wprowadzanych i wyprowadzanych kabli. Wsunąć blachę 
końcową (REB) na dno korytka i przykręcić w dwóch 
miejscach jeśli szerokość wynosi co najmniej 200 mm.

Przykręcić przegrodę w trzech miejscach (około 100 mm 
od zakończeń przegrody i na jej środku).

Przykręcić płytę montażową (MP-RG) dla osprzętu 
elektrycznego do ścianki bocznej korytka w dwóch 
miejscach.

Umieścić pokrywę korytka (RD) na korytku kablowym            
i docisnąć, aż do jej zatrzaśnięcia (zablokowania) na prze- 
tłoczeniach burty korytka. Tylko do użytku w wewnątrz 
pomieszczeń! 6 sztuk na 3 metry.

Umieścić pokrywę korytka (RD) na korytku kablowym           
i docisnąć, aż do jej zatrzaśnięcia (zablokowania)             
na przetłoczeniach burty korytka. Tylko do użytku            
wewnątrz pomieszczeń!

Korytka kablowe



6
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 Zabezpieczenie przed zewnętrznymi warunkami35 | Samoprzylepna taśma metalowa34 | Zamykanie rygli

Instrukcja montażu
Korytka kablowe

Pokrywa korytka z zamykanymi ryglami powinna być 
zamontowana jak w opisie dla RD (patrz rysunek 32).
Dodatkowo, za pomocą śrubokręta, przekręcić                      
w otworach umieszczonych wzdłuż pokrywy, obrotowe 
zamki rygli. Tylko do użytku w wewnątrz pomieszczeń!

Umieścić pokrywę korytka (RD) na korytku kablowym 
(patrz rysunek 32), usunąć folię ochronną z taśmy 
metalowej (MKB), taśmą metalową owinąć wokół pokrywy 
i korytka kablowego. Tylko do użytku w wewnątrz 
pomieszczeń!

Śrubę zacisku (KLR) wprowadzić od wewnętrznej strony 
korytka, od zewnątrz nałożyć podkładkę przytrzymującą 
(UVS) i przykręcić do ścianki bocznej koryta mocowanie 
(RD-SW).

        atmosferycznymi

Przymocować pokrywę korytka (RD) na korytku 
kablowym (patrz rysunek 32), umieścić zabezpieczenie 
przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi               
(RD-SW) od zewnętrznej strony na pokrywie i przykręcić 
przy użyciu śruby i nakrętki SEMS M6. Przystosowane             
do użytkowania na zewnątrz! 6 sztuk na 3 metry.

Jak w opisie dla pokryw korytek kablowych (RD) (patrz 
rysunek 32), elementy foremne, np. pokrywa łuku (RBD), 
powinna zostać umieszczona na łuku korytka kablowego  
i dociśnięta, aż do jej zatrzaśnięcia (zablokowania)                  
na przetłoczeniach burty. Tylko do użytku w wewnątrz 
pomieszczeń!

Pokrywy elementów foremnych z zamykanymi ryglami, 
np. pokrywa łuku korytka (RDBR), montować należy           
jak pozostałe pokrywy z ryglami (RDR), jak w opisie            
dla korytek kablowych (patrz rysunek 34).

40 | 
Wszystkie miejsca cięć zabezpieczyć w celu zmini-
malizowania ryzyka powstania korozji za pomocą farby 
cynkowej (KZF) lub farby cynkowej w sprayu (KZS).

Wszystkie cięcia wykonywać z najwyższą ostrożnością             
z zachowaniem obowiązujących aktualnie przepisów 
BHP.

Zabezpieczenie przed zewnętrznymi warunkami atmosfe- 
rycznymi (RD-SW-L) montować analogicznie jak do pokryw 
(RD) liniowych (patrz rysunek 38). Przy instalacji elementów 
RD-SW-L należy nawiercić otwory montażowe , (Ø 7 mm)
odpowiednio dla RAA - 2 otwory, RB - 3 otwory, RA - 4 
otwory. Przy wierceniu zastosować element RD-SW-L jako 
szablon.

atmosferycznymi

36 | 

 Zabezpieczenie przed zewnętrznymi warunkami
        atmosferycznymi
37 | 
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FRSV 6x12 US 6x12 SEMS M6 SEMSS M6 SEM M6 KLR

Legenda - Akcesoria

Momenty dokręcania (rekomendowane)

Średnica  gwintu Klasa wytrzymałości
Śruba (DIN 267 część 3)

Klasa wytrzymałości
Nakrętka (DIN 267 część 4)

Moment  dokręcania
(Nm) zgodnie z VDI 2230

M6 4.6 5 4

M6 E 4.6 A2 50 4

Legenda - Symbolika

Stosować okulary ochronne

Połączenie wymaga użycia
klucza dynamometrycznego

S Ocynk Sendzimira
zgodnie z DIN EN 10346

F Ocynk zanurzeniowo-ogniowy
zgodnie z DIN EN ISO 1461

E Stal nierdzewna
materiał nr 1.4301 (V 2A)

Instrukcja montażu
Korytka kablowe

Stosować środki
ochrony słuchu
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