
devi-pipeheat / devi-flexheat 
Komplekt isereguleeruva 
küttekaabli ühendamiseks 
toitekaabliga

Art. nr. 19806410

EST       Paigaldusjuhend



Ühenduskomplekt toitekaabliga:

1 x 12/3 termokahanev toru, 150 mm
1 x 9/3 termokahanev toru, 85 mm
2 x 4/1 termokahanev toru, 45 mm
1 x hülss, 2,5 mm2

2 x hülss, 1,5 mm2

Termokahanevate torude kahandamiseks vajalik temperatuur on 150-200˚C. Sobivaimaks 
tööriistaks on temperatuuriregulaatoriga kuumaõhupuhur. Kasutada võib ka spetsiaalse 
otsikuga propaanpõletit või välgumihklit. Parima kontakti hülsi ja kaablisoone vahel tagab 
spets. hülsitangide kasutamine.

Ühenduskomplekt, art. nr. 19806410

Praktilised paigaldusjuhised

Kaabli lõpu isoleerimine:

1 x 6/2 termokahanev toru, 20 mm
1 x termokahanev kübar 14/6, 50 mm



Küttekaabli toiteotsa ettevalmistamine

1. Eemalda küttekaabli väline isolatsioonikiht 
30 mm pikkuselt.

2. Haruta varjestus lahti ja keera see kokku 
joonisel näidatud viisil.

3. Eemalda põhiisolatsioon 20 mm pikkuselt. 
Lõika soontevaheline materjal noaga 
lahti piki üht kaablisoont ja puhasta 
soon. Puhasta teine kaablisoon 10 mm 
pikkuselt.

Toitekaabli otsa ettevalmistamine

5. Eemalda lisaisolatsioon ja vabasta 
kaablisooned. Eemalda sooneisolatsioon 
10 mm pikkuselt kõigilt kolmelt soonelt.

4. Eemalda kaabli välimine isolatsioonikiht 
50 mm pikkuselt.



Kaablite omavaheline ühendamine

6. 1,5 mm2 hülsid pressitakse toitekaabli 
faasi- ja neutraaljuhtidele (L, N) ning 2,5 
mm2 hülss kaitsemaandusjuhile

7. Termokahanevad torud 4/1, 45 mm 
tõmmatakse faasi- ja neutraalijuhile. 
Termokahanev toru 12/3, 150 mm 
tõmmatakse toitekaablile. Termokahanev 
toru 9/3, 85 mm tõmmatakse 
küttekaablile.

10. Termokahanevad torud kahandatakse 
keskelt servade poole.

8. Küttekaabli sooned ühendatakse 
toitekaabli 1,5 mm2-ste hülssidega. Hülsid 
pressitakse kokku.

9. Termokahanevad torud 4/1, 45 mm 
tõmmatakse hülssühendustele kuni 
põhiisolatsioonini. Veenduge selles, et 
torud katavad hülsid ja puhastatud 
sooneotsad täielikult.



11. Termokahanev toru 9/3, 85 mm 
tõmmatakse ühenduskohale nii, et 
varjestus ja kaitsemaandusjuht jäävad 
vabaks.

12. Termokahanev toru kahandatakse 
keskelt servade poole.

13. Küttekaabli varjestus ühendatakse 2,5 
mm2-se kaitsemaandusjuhi hülsiga. 
Hülss pressitakse kokku.

14. Termokahanev toru 12/3, 150 mm 
tõmmatakse üle kogu ühenduskoha. 
Termokahanev toru kahandatakse keskelt 
servade poole.

15. Veendu, et termokahanev toru liimuks 
kindlalt mõlema kaabli välisele 
isolatsioonikihile ja et liim väljuks 
termokahaneva toru mõlemast otsast.

Küttekaabli ja toitekaabli ühenduskoht 
on valmis.



Küttekaabli otsa hermetiseerimine

1. Eemalda küttekaabli väline isolatsioonikiht 
15 mm pikkuselt. Eemalda varjestus (15 
mm pikkuselt) ettevaatlikult, et mitte 
vigastada põhiisolatsiooni.

2. Termokahanev toru 6/2 lükatakse kaablile 
nii, et toru ja kaabli väline isolatsioonikiht 
puutuvad kokku. 5 mm toru peab ulatuma 
üle kaabli lõpuotsa.

3. Termokahanev toru kahandatakse ja 5 
mm üle kaabli ulatuv osa pigistatakse 
näpitsatega tugevasti kokku. Veendu, 
et liim väljuks termokahaneva toru 
mõlemast otsast.



5. Termokahanev kübar kahandatakse 
suletud otsast avatud otsa poole. Veendu, 
et liim väljuks termokahaneva toru avatud 
otsast.

6. Küttekaabli ots on hermetiseeritud.

4. Tõmba termokahanev kübar 14/6, 50 mm 
küttekaablile.

Küttekaabli otsa hermetiseerimine

devi-pipeheat isereguleeruva küttekaabli 
hermeetiliseks joogiveetorusse 
paigaldamiseks tuleb kasutada 
ühendusmuhvi (3⁄4" ja 1"). 

Ühendusmuhvi art. nr. on 19805367

TÄHELEPANU!
Joogivette võib paigaldada vaid DPH-10 
isereguleeruva küttekaabli.

Joogiveetorusisese paigalduse korral peab 
ühendus toitekaabliga jääma alati torust 
väljapoole!
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