
Наочна, покрокова інструкція з монтажу 

гермовводу кабельного. 

Введення

Гермоввод кабелю – пристрій для створення ущільнення місць проходу

кабелів через стіну, перекриття, перегородку і т.п., забезпечують надійне

механічне кріплення кабелю; мають властивості щодо уповільнення передачі

тепла, забезпечують можливість зручного та багаторазового збирання -

розбирання кабельного проходу при експлуатації з метою заміни і

прокладання нових кабелів.



Основні елементи та частини

Рама несуча 

сталева 

Гільза з 

оливобензостійкої гуми

Вставки секторні з 
оливобензостійкої гуми

Кільце стягуюче



1. Розмічення місця під монтаж гермовводу кабелю та використання належного обладнання 

для створення отвору під гумову гульзу.   

Порядок монтажу з подальшим введенням різних типів 

кабелів.

2. З'єднати гумову гільзу зі сталевою несучою рамою та                                                

встановити на майбутнє місце.  



3. В залежності від матеріалу поверхні обрати необхідну довжину кріпильних                               

виробів (саморізів) та за допомогою шуруповерту виконати їх почерговий                           

монтаж.   



5. За допомогою електроінструменту зробити отвори необхідного діаметру або менше ніж у 

секторному сегменті.

4. Після монтажу несучої рами, вибрати секторні вставки необхідних розмірів під кабелі. В 

нашому випадку використовуються 28мм,16мм, 10мм та 8мм.



5.1. При необхідності можна використовувати секторні вставки більшого діаметру під менший 

за діаметром кабель без втрат захисних властивостей кабельного гермовводу.

6. Зібрати всі секторні гумові вставки, вставити в гумову гільзу та 

одягнути стягуюче кільце.

7. Обробити кінець кабелю, що буде вводитися/виводитися в приміщення через кабельний

гермоввід технічним вазеліном та ввести їх в потрібний отвір. 



8. Затягнути за допомогою плоскої викрутки стягуюче кільце. 

9.Гермоввід кабельний змонтовано.  



Виконання монтажу у випадку, коли кабель вже 

прокладено.

1. Розмічення місця під монтаж гермовводу кабелю та використання належного обладнання 

для створення отвору під гумову гільзу.   

2. Використовуючи кутову шліфувальну машинку (болгарку) для виконання розрізу несучої

рами та будівельним ножом виконати                                                                                         

надріз гумової гільзи.   



3. Провести через попередньо встановлений кабель надрізану гумову гільзу та несучу раму. 

4. За для зменшення ризику потрапляння вологи до гермовводу, встановити раму та гільзу 

так, щоб місце їх надрізу знаходились в нижній частині, як зображено на фото та виконати

монтаж кріпильними виробами.  



5. Обрати необхідний під попередньо вмонтований кабель секторну вставку та використовуючи

будівельний ніж, виконати розріз та одягнути на кабель.  

5. Повторити процедуру під необхідну кількість кабелів, одягти та затягнути стягуюче кільце. 

Кабельний гермоввод змонтовано.

Додаток: відео з наглядним випробуванням водою додається. 
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