
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚSNÍCÍ SYSTÉMY 

Spolehlivé a odolné utěsnění 
prostupů kabelů a jiných vedení 
Chcete mít jistotu, že průchody různých vedení skrz zdi a příčky budou nehořlavé, 

vodě odolné a plynotěsné, že budou odolávat i útokům hlodavců? Řešíte problém, jak 

utěsnit otvory kolem silových i komunikačních kabelů, vodovodních i plynových 

trubek? Potřebujete řešení, které bude spolehlivé po dlouhou dobu a zároveň vám 

umožní i dodatečné vyjmutí a vložení vedení?  



 

SITEL, spol. s r.o.,  IČ: 447 97 320, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 6725,  
provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, Slatiny  

www.sitel.cz, sitel@sitel.cz 
PCZ250117 

Popis řešení 
Obchodní společnost SITEL, spol. s r.o. jako partner výrobce HAWKE montuje 
ve svých projektech protipožární, vodě a plynu odolné stavebnicově řešené 
kabelové průchodky, které zajistí dokonalé oddělení místa prostupu kabelů 
mezi požárními úseky nebo mezi prostorem a zařízením, prostorem a budovou 
apod. Výhodou je variabilnost umožňující utěsnění kabelů různých průřezů, ale 
také možnost dodatečného doplnění nebo odebrání kabelu u již instalované 
průchodky. 
 

 

Typy kabelových prostupů podle způsobu jejich instalace: 
     

 HCX  rámy pro zazdění nebo přišroubování 
 HMX  rámy pro přivaření 
 HRT  utěsnění v kruhových otvorech 

 

Nejčastější oblasti použití průchodek: 

 

 telekomunikace 
 energetika, jaderné elektrárny, vodní a tepelné elektrárny 

 stavebnictví, výstavba tunelů, obchodních center, atp. 
 vojenský průmysl 
 chemické továrny, farmaceutické provozy 
 lodní průmysl 

 nádrže na kapalné a sypké směsi  

 
Průchodky jsou schopny odolávat těmto 
vlivům a prostředím: 

 

 oheň, voda, plyn 
 chemikálie, kouř, výbuch 
 EMC 

 hluk 
 hlodavci 

 
 

Výhody pro zákazníka  

 

Pro své zákazníky navrhujeme plnou 
technickou podporu, včetně možnosti 
návrhu každého průchodu pomocí 
speciálního softwaru, který umožňuje 
provést návrh rozmístění kabelů nebo 
trubek podle požadovaných parametrů, 
a to včetně stanovení procentní rezervy 
na případnou další montáž. Návrh 
sestavy průchodu je zpracován 
v přehledném grafickém návrhu, který 
ilustruje přiložený obrázek.  Vždy pro 
vás budeme představovat garanta 
celého řešení a vašeho dlouhodobého 
partnera.  
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