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INSTRUKCJA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA

 
 

  
 Po włożeniu rurki termokurczliwej na 
jumper, przykręcamy go do anteny. 

 Pierwsza część prac powinna zostać 
wykonana przed wkręceniem jumpera w 

odpowiedni konektor anteny. 
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 Na dokładnie dokręcony konektor 
przesuwamy rurkę termokurczliwą w ten 

sposób aby pokryła całą nakrętkę znajdującą się 
na jumperze – do samej podstawy konektora 
antenowego. 

 8  Przygotowujemy zabezpieczenie z izolacji 
(typ: 3M TEMFLEX 1500) do uchronienia 

jumpera przed ewentualnym uszkodzeniem 
podczas usuwania tworzywa termokurczliwego 
(konieczne przy odkręcaniu go w przyszłości). 
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 Taśmą izolującą (izolacją wchodzącą w 
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skład kitu instalacyjnego) owijamy jumper 
d konektora „w dół” na odcinku około 10cm. 

 

 
 Zaczynamy stopniowo podgrzewać 
tworzywo termokurczliwe powietrzem o 

temperaturze w zakresie 70oC - 80 oC. 
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 Podgrzewanie powinno być prowadzone od 
środka rurki termokurczliwej – najpierw w 10  

 Warstwa utworzona z owiniętej izolacji nie  
kierunku środka jumpera a następnie w kierunku 
konektora anteny (nie odwrotnie!!!). 

powinna być cieńsza niż 1mm. 
 

  Na tak przygotowany jumper wkładamy 

fabrycznie przygotowaną rurkę 

ermokurczliwą (odpowiednio przygotowana – 
0 cm – znajduje się w kicie). 

  Prawidłowe zgrzanie osłonki 
termokurczliwej przedstawione jest na 

poniższej fotografii: z jednej strony ściśle 
pokrywa konektor jumpera, z drugiej wystaje 
min. 1cm izolacji. Nie dopuszcza się 
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 Należy zwrócić uwagę na przycięcie 

krawędzi każdego odcinka znajdującego się 

 kicie - niedopuszczalne jest „krzywe” 
rzycięcie krawędzi! 
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ozostawienia pęcherzy powietrza w zgrzanej 
słonie! 
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 Po dokładnie wykonanym procesie 
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 Fotografie 5 i 6 przedstawiają zarabianie 
ostatniego konektora przy antenie. 17 
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zgrzewania, miejsce styku koszulki 
ermokurczliwej z płaszczyzną konektora 
nteny uszczelnić silikonem. Konektor jest już 
abezpieczony przed penetracją wody. 

 Do ewentualnego odkręcenia jumpera 

2 
konieczne jest usunięcie „zarobionej” 
słony termokurczliwej (np.: poprzez nacięcie 
strym nożem). 

 
 Należy zachować szczególną ostrożność 
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4
 przy przecinaniu powierzchni osłony – tak 
by nie uszkodzić jumpera (jego powierzchnię 
hroni wcześniej założona izolacja grubości 
mm). 

 
 W przypadku ponownego wykorzystania 

 
 
Wykaz elementów składowych kitu 
instalacyjnego: 
tak usuniętego jumpera proces instalacji 
ależy powtórzyć od pkt. 1. 

 
 W sytuacji gdy zarabiamy kolejne 

5 
indeks IFS:  TASM_ANT2K 
LP skład kitu oznaczenie producenta Ilość 
1. rurka termokurczliwa 10cm 3M MDT-10T-A 38/12 3 szt. 
2. taśma izolacyjna (rolka 10m) 3M TEMFLEX 1500 1 szt.  
6
 jumpery należy zachować ostrożność 

odczas procesu ogrzewania osłon! Przegrzanie 
arobionej wcześniej osłony termokurczliwej 
rozi powstawaniem pęcherzy – w takiej 
ytuacji trzeba powtórzyć całą procedurę. 
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Opisywany kit instalacyjny przeznaczony jest 
do zabezpieczenia dwóch połączeń antena – 
jumper. 
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