TIPS VOOR MONTAGE VAN HIGHFLEX KABELS
1.

De kabel moet zonder twistingen worden gelegd. Bij haspels of ringen mag de kabel
niet over de kop van de haspel of ring worden afgewikkeld. Bij twijfel of de kabel
verticaal getordeerd is geraakt, de kabel 24 uur uithangen. Het is altijd aan te bevelen
de kabel vòòr montage nà het knippen op lengte, 24 uur horizontaal te laten rusten.
GOED

2.
3.

De leidingen moeten zodanig worden gelegd dat iedere afzonderlijke leiding in de
lengterichting vrij kan bewegen.
De leidingen moeten ook in het gebogen deel van de flexibele goot vrij kunnen
bewegen.
Dit moet speciaal worden gecontroleerd als de bovengeleider de grootste vrije lengte
heeft bereikt.
GOED
De leidingen moeten ook in het gebogen
deel vrij kunnen bewegen
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FOUT

FOUT

De opdeling van de binnenruimte in een goot door scheidingsschotten, is noodzakelijk
wanneer meerdere of veel leidingen met verschillende doorsneden in de goot gelegd
worden. Belangrijk is, dat de leidingen zich niet tot een spiraal kunnen vormen.
JOBARCO highflex kabels moeten aan de uiteinden zodanig bevestigd worden dat de
trekkrachten worden opgevangen. Bij lange rupsen, waar het bovengedeelte weer over
het onderste gedeelte komt, de kabels en leidingen alleen bij het meeneempunt
bevestigen. Het bevestigingspunt van de kabel moet zich minstens 20 cm verder
bevinden na het laatste bewegingspunt van de rups en deze afstand moet langer zijn
dan 25 x de buitendiameter van de kabel.
Er zijn speciale bevestigingsklemmen nodig.
Kabels en leidingen nooit met behulp van bundelbandjes aan of in rups bevestigen.
Bij rupsen met een hangende opstelling: na verloop van tijd de kabels controleren.
De maximaal te vullen ruimte in een rups is 80%
Maximaal 25 aders per kabel; bij voorkeur opsplitsen in meerdere kabels.
De minimaal toelaatbare buigradius, door de fabrikant opgegeven, in acht nemen.

Een op maat gemaakte offerte voor een kettingsysteem zullen wij gaarne aan u uitbrengen

