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Rychlá instalace díky bajonetovému systému 

Bajonetový systém umožňuje snadné a rychlé napojení 

systémového vložného dílu nebo kabelové chráničky do 

těsnícího rámu a tím je dosaženo spolehlivého 

prostupu.Jednodušeji už kabely nenapojíte. Standardně 

se tento systém dodává s teplotně smršťovanými 

objímkami TM. Volitelně lze dodat s objímkami 

smršťovacími za chladu KS.  

Systémový vložný díl Těsnící rám 

Výhody bajonetového systému 

- Rychlá a snadná montáž 

- Okamžitě plynotěsný a vodotěsný proti tlakové 

vodě 

- Dlouhodobé spolehlivé utěsnění 

- Vhodné pro smršťovací hadice (studené i teplé) 
- Všestranné provedení a možnosti napojení 
- Variabilní tvorba bloků 
- Speciální dvojité provedení  
- Požární ochrana S90 dle DIN 4102-9  

Rady a tipy pro montáž 

Těsnící rám se pomocí nýtů upevní na bednění a poté 

zabetonuje. Pro upevnění jsou v rámu připraveny dírky. 

Beton musí plně přilnout k rámu, aby nedocházelo k tvorbě 

puklin. U jednoduchého provedení je třeba před 

zabetonováním určit správný směr umístění rámu. 

 

Pomocí manžet je možné napojení všech typů potrubí nebo 

hadic na Bajonetový systém. I následná montáž je pomocí 

tohoto systému možná.   
Jeden systém pro všechny případy 

Pro měnící se podmínky na stavbě nabízí Bajonetový 

systém pokaždé vhodné řešení. V nabídce jsou těsnící 

rámy jednoduché, dvojité, šikmé nebo s přírubou a také 

různé typy systémových ucpávek. 
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Okamžité utěsnění a ochrana 

Těsnící rámy se vyrábí odpovídající síle stěny. Každý rám je dodán včetně 

plynotěsné a vodotěsné záslepky. U jednoduchých těsnících rámu je součástí 

dodávky také záslepka pro zadní stranu. Díky tomu zůstane vnitřek během 

betonování čistý a těsnící rám je poté okamžitě plynotěsný a vodotěsný.    

Skladba produktového čísla systému Bajonet 150 (příklady)  

Bajonet – jednoduché provedení 

 

Bajonet – dvojité provedení 

 

Bajonet – jednoduché provedení 

 

Kabelová průchodka - BAJONET   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Těsnící rám - jednoduchý 

Vhodné pro jednostranné 

použití v kombinaci se 

systémovým vložným 

dílem nebo KSS-

systémem.  

Použitelné od síly stěny 

50mm. 

Obj.číslo 661.1150 

Těsnící rám - dvojitý 

Vhodné pro oboustranné 

použití v kombinaci se 

systémovým vložným 

dílem nebo KSS-

systémem.  

Použitelné od síly stěny 

100mm. 

 Obj.číslo 661.2150 

 

Ve speciálním provedení 

pro dvouprvkové zdi 

Typ 150-K2(L)-EW 

(L) = síla stěny 

Nasazovací příruba 150-AF235 

Vhodné pro utěsnění jednoho 

jádrového vrtu ve zdi nebo 

střeše.Dodávka vč. přírubového 

těsnění, ochranného víka a 

upevňovacích prvků volitelně 

z materiálu nerez V4A nebo 

galvanicky pozinkovaná ocel. 

Vhodné pro jednostranné napojení 

na systémový vložný díl nebo KSS-

systém.  

Max.průměr jádrového vrtu 150mm.  

Rozměry příruby 235 x 235mm.  

 

Obj.číslo s upevňovacími prvky 

z pozinku  

661.3150/VZ 

 

Obj.číslo s upevňovacími prvky 

z nerezu V4A  

661.3150/A4 

 

 

 

  

Kompaktní těsnění AKHO-flex 

Speciální provedení s destičkami 

pro bajonet z nerezu V2A.   

Šrouby a podložky z V2A, matice 

z V4A. 

Kvalita gumy: 

SBR/EPDM  

45°+-5°Shore Härte 

Barva černá 

Plynotěsné a vodotěsné: 

 do 0,5 bar 

Teplotní rozmezí: 

 -35 - +70°C  

Použití: 

Pasuje do Bajonetového systému. 

Pro utěsnění až 8 vedení. Možnost 

upravit na vhodný průměr i na 

stavbě. 

Dodání včetně maziva 25ml. 

150/3x(22-54): 238.153225/B 

150/3x(4-54): 238.153454/B 

150/6x(4-34): 238.156835/B 

150/8x(4-25): 238.158425/B 

150/2x(4-32)+4x(4-25): 

  238.152342/B 
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Jedna přípojka, mnoho možností 

Na těsnící rám 150 lze připojit systémový vložný díl 

s nátrubkem nebo kabelovou chráničku se systémem KSS.  

Pro následné dotěsnění položených kabelů doporučujeme 

použití systémové sady 150 s ochranou proti vytlačení.  

Manipulace 

Systémové vložné díly nebo kabelové chráničky se nainstalují 

pomocí speciálního klíče ještě před pokládkou kabelů/potrubí. 

Nevyužité otvory lze zaslepit pomocí ucpávek VS a použít pro 

eventuální dodatečné prostupy.   

Smršťovací objímky 

Ve standardním provedení dodáváme systémový vložný díl 

s teplotně smršťovacími objímkami. Volitelné je dodání včetně 

studených smršťovacích objímek.    

 

Systémová sada  

Bajonet 150 

 

Dělené kompaktní těsnění 

s výměnným vnitřním dílem pro 

použití v těsnícím rámu 150. 

Vhodné i pro následné 

dotěsnění.  

 

Systémová vložný díl  

s manžetou 

 

Vhodné pro vytvoření flexibilního 

prostupu. Kompatibilní se všemi 

kabelovými chráničkami.  

(D1) = spodní hranice použití 

(D2) = horní hranice použití  

D1-D2:  Obj.č. 

75-89  661.51507589 

140-150  661.5150141 

160-170  661.5150161 

Vložný díl se třemi prostupy 

a smršťovacími objímkami 

Vhodné pro 3 kabely d 22-57 

mm.  

Jako příslušenství lze dodat 

různé druhy ucpávek. 

Obj.č. 661.4150359   

Vložný díl se sedmi prostupy 

a smršťovacími objímkami 

Vhodné pro 7 kabelů d 7-36 

mm.  

Jako příslušenství lze dodat 

různé druhy ucpávek. 

Obj.č. 661.41503877   

Vložný díl s manžetou 

Vhodné pro napojení kabelové 

chráničky d80, 110, 125, 140 

nebo 160mm. 

Jiné rozměry na poptávku 

Obj.č. 661.515080 

Obj.č. 661.5150110  

Obj.č. 661.5150125 

Obj.č. 661.5150140 

Obj.č. 661.5150160  

   

Kabelová chránička KSS 

Kabelové chráničky dodáváme 

ve 4 průměrech s různými 

variantami připojení. Pro 

napojení do rámu 150 použijete 

kabelovou chráničku KSS B150.   

   

Uzavřený vložný díl 

K uzavření těsnícího rámu. 

Tento díl je součástí každé 

dodávky těsnícího rámu. 

Obj.č. 661.0150 

Vložný díl s jedním prostupem 

a smršťovací objímkou za 

tepla 

Pro 1 kabel d34-108mm 

Obj.č. 661.4150110 

 

Pro 1 kabel d26-78mm 

Obj.č. 661.415080 

 

Vložný díl s 8 prostupy a 4 

smršťovacími objímkami 

teplem 

4 prostupy jsou zaslepeny. 

Vhodné pro prostup 4 kabelů  

d7-23mm +4x d7-33mm 

záslepka 

Obj.č. 661.41503525   

Jako příslušenství lze dodat také 

samostatné smršťovací objímky 

za tepla pro využití zaslepených 

prostupů. 

Obj.č. 661.001590   
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TYP 150 Popis Obj.číslo 

150-DP-K/100-500 

 

Těsnící rám – jednoduchý (pro napojení z jedné strany) 661.1150 

150-DP-K2/100-500 Těsnící rám – dvojitý (pro napojení z obou stran) 661.2150 

150-AF235/BE-A4 Nasazovací přírubový rám AF, nerez A4 661.3150/A4 

150-AF235/BE-VZ Nasazovací přírubový rám AF, pozink 661.3150/VZ 

150/3x(22-54) AKHO-Flex s bajonetem, pro 3 prostupy d22-54mm 238.153225/B 

150/3x(4-54) AKHO-Flex s bajonetem, pro 3 prostupy d4-54mm 238.153454/B 

150/6x(4-34) AKHO-Flex s bajonetem, pro 6 prostupů d4-32mm 238.156835/B 

150/8x(4-25) AKHO-Flex s bajonetem, pro 8 prostupů d4-25mm 238.158425/B 

150/2x(4-32)+4x(4-25) AKHO-Flex s bajonetem, pro 2 prostupy d4-32mm a 4mm 

mnmmmmmmprostupy d4-25mm 

238.152342/B 

150-D Uzavřený vložný díl 661.0150 

150-D1/110 Vložný díl s 1 prostupem a smršťovací objímkou za tepla 661.4150110 

150-D1/80 Vložný díl s 1 prostupem a smršťovací objímkou za tepla 661.415080 

150-D8/35/25 Vložný díl s 8 prostupy a 4 smršťovacími objímkami za tepla 661.41503525 

150-D3/59 Vložný díl s 3 prostupy a 3 smršťovacími objímkami za tepla 661.4150359 

150-D7/38-6TM Vložný díl s 7 prostupy a 6 smršťovacími objímkami za tepla 661.41503876 

150-D7/38-7TM Vložný díl s 7 prostupy a 7 smršťovacími objímkami za tepla 661.41503877 

150-TM Set-D8 Sada smršťovacích objímek  za tepla 661.001590 

150-DMM75 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d75mm 661.515075 

150-DMM75-89 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d75-89mm 661.51507589 

150-DMM80 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d80mm 661.515080 

150-DMM90 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d90mm 661.515090 

150-DMM110 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d110mm 661.5150110 

150-DMM125 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d125mm 661.5150125 

150-DMM140 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d140mm 661.5150140 

150-DMM140-150 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d140-150mm 661.5150141 

150-DMM150 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d150mm 661.5150150 

150-DMM160 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d160mm 661.5150160 

150-DMM160-170 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d160-170mm 661.5150161 

150-DMM170 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d170mm 661.5150170 

TYP 90 Popis Obj.číslo 

90-K/100-500 Těsnící rám – jednoduchý (pro napojení z jedné strany) 661.1090 
90-K2/100-500 Těsnící rám – dvojitý (pro napojení z obou stran) 661.2090 

90-AF150/BE-A4 Nasazovací přírubový rám AF, nerez A4 661.3090/A4 
90-AF150/BE-VZ Nasazovací přírubový rám AF, pozink 661.3090/VZ 

90-D Uzavřený vložný díl 661.0090 
90-D1/75 Vložný díl s 1 prostupem a smršťovací objímkou za tepla 661.409075 
90-D3/30 Vložný díl s 3 prostupy a 3 smršťovacími objímkami za tepla 661.409030 
90-D5/20 Vložný díl s 5 prostupy a 5 smršťovacími objímkami za tepla 661.409020 

90-DMM50 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d50mm 661.509050 
90-DMM63 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d63mm 661.509063 
90-DMM75 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d75mm 661.509075 
90-DMM85 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d85mm 661.509085 
90-DMM90 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d90mm 661.509090 
90-DMM110 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d110mm 661.5090110 

90-DMM42-50 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d42-50mm 661.509042 
90-DMM75-89 Vložný díl s manžetou pro kabelovou chráničku d75-89mm 661.5090751 


