
SK  Informácie týkajúce sa skladovania a inštalácie káblových žľabov rýchlej montáže

Pred vykládkou a skladovaním je potrebné prečítať pozorne inštrukciu na transpost a skladovanie
Na skrátenie káblových žľabov použite ručnú alebo elektrickú uhlovú brúsku
Hrany po rezoch je potrebné narovnať, zbaviť pilín a taktiež ich chrániť proti korózií zinkovou farbou v spreji FCA 
Dodatočne je možné použiť ochrannú lemovku. 
Riziko poškodenia systému káblových trás počas ukladania káblov.
Káble veľkého priemeru predstavujú pomerne veľké nebezpečenstvo  pre nosný káblový systém počas ich ukladania. Z tohoto 
dôvodu preto odporúčame ich ukladanie z bočnej strany a nie ich zaťahovanie do káblovej trasy. 
Otvory Ø11 umiestnené v strede žľabov umožňujú ich zavesenie na závitovú tyč, platí to iba pre šírky žľabov  
50 a 100 mm
V prípade maximálnych zaťažení, vysokej vlhkosti a veľkých vibrácií, doporučujeme dodatočné spevnenie spoja skrutkami.
Žľab KFL..., KFJ... bol testovaný na požiarnú odolnosť E-90, zhodne s STN EN 61537:2007/01:2011, STN 920205.
Špeciálne navrhnuté tvarovky a príslušenstvo vytvárajú kompletný „Systém Žľabov Rýchlej Montáže KLIK”. 
Podrobné informácie nájdete na stránke www.baks.com.pl alebo v katalógu  „Systém Žľabov Rýchlej Montáže KLIK”.
Kvalita produktov bola potvrdená skúškami v autorizovaných notifikovaných inštitútoch a laboratóriach  
v krajinách EU.
Spôsoby montáže opísané v tomto návode sú podobné aj v iných typoch žľabov so spojom „KLIK-KLAK”

Pozor!  V prípade žľabov o šírke 300 a viac mm je potrebné dno žľabov spojiť skrutkami typu  SGKM6x12 v množstve min. 2 
kompletov.
Materiáł: Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011

V prípade otázok je potrebné sa skontaktovať s technickým oddelením firmy BAKS alebo firmy STRADER

CZ  Informace týkající se skladování a instalace kabelových žlabů rychlé montáže 

Před vykládkou a skladováním je třeba přečíst pozorně instrukci na transport a skladování
Na zkrácení kabelových žlabů použijte ruční nebo elektrickou úhlovou brusku
Hrany po řezech je třeba narovnat, zbavit pilin a také jich chránit proti korozi zinkovou barvou ve spreji FCA
Dodatečně je možné použít ochrannou lemovku.
Riziko poškození systému kabelových tras během ukládání kabelů.
Kabely velkého průměru představují poměrně velké nebezpečí pro nosný kabelový systém během jejich ukládání.  Z tohoto 
důvodu proto doporučujeme jejich ukládání z boční strany a ne jejich zatahování do kabelové trasy.
Otvory Ø11 umístěny ve středu žlabů umožňují jejich zavěšení na závitovou tyč, platí to pouze pro šířky žlabů
50 a 100 mm
V případě maximálních zatížení, vysoké vlhkosti a velkých vibrací, doporučujeme dodatečné zpevnění spoje šrouby.
Žlab KFL ..., KFJ ... byl testován na požární odolnost E-90, shodně s ČSN EN 61537: 2007/01: 2011, ZP-27/2008.
Speciálně navržené tvarovky a příslušenství vytvářejí kompletní „Systém žlabů Rýchlej Montáže KLIK”.
Podrobné informace nájdete  na stránce www.baks.com.pl nebo v katalogu  „Systém žlabů Rýchlej Montáže KLIK”.
Kvalita produktů byla potvrzena zkouškami v autorizovaných notifikovaných institutech a laboratořích
v zemích EU.
Způsoby montáže popsané v tomto návodu jsou podobné i v jiných typech žlabů se spojem „KLIK-KLAK”

Pozor!  V případě žlabů o šířce 300 a více mm je třeba dno žlabů spojit šrouby typu SGKM6x12 v množství min. 2 kompletů.
Materiál: Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346: 2011

V případě dotazů je třeba se zkontaktovat s technickým oddělením firmy BAKS nebo firmy STRADER  

BAKS - Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew
             tel.: +48 22 710 81 00, fax: +48 22 710 81 01

STRADER s.r.o., Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov
tel.: +421 54 7181 406, inbox@strader.sk, www.strader.sk

STRADER Čechy s.r.o., Čechova 3889, 580 01 Havlíčkov Brod
tel.: +420 569 640 693, info@strader.cz, www.strader.cz

Inštrukcia na montáž KÁBLOVÝCH ŽĽABOV RÝCHLEJ MONTÁŽE „KLIK”
Instrukce pro montáž KABELOVÝCH ŽLABŮ RYCHLÉ MONTÁŽE „ KLIK „ 

Strana [A] so zámkami   I   Strana [A] se zámkami  

 

Strana [B] s vedeniami zámku   I   Strana [B] s vedeniami zámku
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[1] „jazyk” pod blokovací zámok
[2] pretlačenie pre polohovanie a blokovanie žľabov
[3] otvory na dne umožňujú dodatočné spojenie žľabov skrutkami
[4] otvory na bokoch umožňujú pripojiť tvarovky alebo dodatočné 
spojenie žľabov skrutkami

[1] vedenia pre blokovací zámok 
[2] otvor pre pretlačenie na polohovanie a blokovanie žľabov 
[3] otvory na dne umožňujú dodatočné spojenie žľabov skrutkami
[4] otvory na bokoch umožňujú pripojiť tvarovky alebo dodatočné 
spojenie žľabov skrutkami
[5] otvory na dne umožňujú zavesiť žľaby na jednej závitovej tyči 
(žľaby o šírke 50÷100)

[1] „ jazyk „ pod blokovací zámek
[2] protlačení pro polohování a blokování žlabů
[3] otvory na dně umožňují dodatečné spojení žlabů šrouby
[4] otvory na bocích umožňují připojit tvarovky nebo dodatečné 
spojení žlabů šrouby 

[1] vedení pro blokovací zámek
[2] otvor pro protlačení na polohování a blokování žlabů
[3] otvory na dně umožňují dodatečné spojení žlabů šrouby
[4] otvory na bocích umožňují připojit tvarovky nebo dodatečné 
spojení žlabů šrouby
[5] otvory na dně umožňují zavěsit žlaby na jedné závitové tyči ( 
žlaby o šířce 50 ÷ 100 ) 
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BAKS - Kazimierz Sielski, ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew, tel.: +48 22 710 81 00, fax: +48 22 710 81 01

NOVÝ „KLIK” SYSTÉM
ZVYŠUJE RÝCHLOSŤ MONTÁŽE....KLIK A JE TO... www.baks.com.pl

Postup montáže Káblových Žľabov Rýchlej Montáže „KLIK”  I  Postup montáže Kabelových Žlabů Rýchlej Montáže „ KLIK „   

Správne spojené žľaby  I  Správné spojené žlaby 

Nadvihnutie a presunutie žľabov  I  Nadzvednutí a přesunutí žlabů 

A

B

sk   Správne vykonané spojenie Žľabov KLIK
CZ   Správně provedené spojení žlabu KLIK 

sk   Nasledovným krokom je nadvihnutie a presunutie žľabu [A] 
vzhľadom ku žľabu [B], potom umiestnite zámkovú časť presne nad 
vodiacu časť
CZ   Následujícím krokem je nadzvednutí a přesunutí žlabu [A] 
vzhledem ke  žlabu  [B],  pak umístěte zámkovou část přesně nad 
vodicí část

Ochrana žľabov  I  Ochrana žlabů   

Zasunutie žľabu  I  Tray lowering  I Herunter drücken der Kabelrinne Spojenie žľabov  I  Spojení žlabů Kontrola spojov  I  Kontrola spojů 

Odstránenie krytiek - príprava na montáž  I  Odstranění krytek - 
příprava na montáž Uloženie žľabov do priamej línie  I  Uložení žlabů do přímé linie 
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sk   S cieľom zabezpečia správneho spôsobu montáže, spájané prvky 
uložte do priamej línie (žľab [A] strana so zámkami           žľab [B] 
strana s vedeniami pre zámok)
CZ    Pro zajistení správného  způsobu montáže, spojované prvky 
uložte do přímé linie ( žlab [A] strana se zámky              žlab [B] strana s 
vedeními pro zámek )

sk   Žľaby sú stiahnuté páskami a opatrené ochrannými krytkami (z vonkajšej
      strany) zabezpečujúce vedenia  B[1] ako aj zámky A[1] pred poškodením 
      počas transportu
en   Žlaby jsou staženy páskami a opatřeny ochrannými krytkami ( z vnější
      strany ) zajišťující vedení B [ 1 ] jakož i zámky A [ 1 ] před poškozením
      během transportu 

sk   Ďaľší krok je zasunutie žľabu smerom nadol [A] a vsunutie „jazýčkov” [1] do vodiacich 
otvorov [1] žľabu [B]
en   The next step is lowering tray [A] and inserting the „tongues” [1] into 
the guides[1] of tray [B]
de   Der nächste Schritt ist, das Senken der Rinne [A] und die Einführung „der Zungen” 
[1] in die Führungen der Rinne [B]

sk   Presvedčte sa, aby pretlačenie [2] na polohovanie a blokovanie na 
dne žľabu [A] zapadlo do pretlačenia [2] na dne žľabu [B] a zároveň či 
došlo k zamknutiu ( zakliknutiu spojov) [1]
CZ   Přesvědčte se, aby protlačení [2  na polohování a blokování na 
dně žlabu [A] zapadlo do protlačení [2] na dně žlabu [B] a zároveň zda 
došlo k zamknutí ( zakliknutí spojů ) [1]  

sk   Poslednou etapou je kontrola správneho spojenia žľabov
      („Jazyky” [1] na oboch stranách žľabu musia byť uzamknuté 
      blokujúcimi západkami)
CZ   Poslední etapou je kontrola správného spojení žlabů
      ( „ Jazyky „  [1]   na obou stranách žlabu musí být uzamčený
      blokujícími západkami ) 
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sk   Montáž žľabov začíname odstránením všetkých ochranných 
krytiek 
CZ   Montáž žlabů začínáme odstraněním všech ochranných krytek 
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