
 

 
 

Gumowe wkłady uszczelniające HRD-SG 
 

• Dzielona budowa i połączone segmenty 
zapewniają łatwy i szybki montaż nawet na już 
ułożonych kablach/rurach 

 
 

• Możliwość dopasowania montowanych kabli/rur 
do otworów we wkładzie dzięki technice listków 
gumowych   

• Dołączone korki mogą stanowić zamknięcie 
otworów rezerwowych 

• Grubość gumy wkładu uszczelniającego 40mm, 

• Wodo i gazoszczelność do 2,5 bara 

 
Standardowe gumowe wkłady uszczelniające HRD-SG produkcji HAUFF TECHNIK mogą być stosowane w 
elektroenergetyce i telekomunikacji do uszczelniania kabli. Znajdują również zastosowanie przy uszczelnieniu 
wszelkiego rodzaju rur osłonowych dla kabli oraz rur w instalacjach sanitarnych, instalacjach centralnego 
ogrzewania, instalacjach klimatyzacyjnych czy instalacjach gazowych. 
System składa się z gumowego wkładu i metalowych talerzy dociskowych. Uszczelnienie następuje poprzez 
równomierne skręcanie śrub rozmieszczonych na obwodzie wkładu. Rozprężająca się guma dociska do ścianek 
otworu i do ścian zewnętrznych kabli/rur przechodzących przez przepust powodując uszczelnienie całego 
przejścia. Wkład montuje się bezpośrednio w przewiertach, w rurach przepustowych, zabetonowanych 
przepustach HSI150. Po prawidłowo wykonanym montażu wkładu HRD-SG uzyskuje się wodo- i gazoszczelność 
na poziomie do 2,5 bara. 
Standardowe gumowe wkłady HRD-SG mogą być montowane jako uszczelnienie jedno- lub dwustronne. 
 
Wkłady HRD-SG są wykonywane w określonych wymiarach. Tabela poniżej przedstawia wybrane dostępne wersje. 
 

Średnica 
wew. 

przewiertu
/rury [mm] 

Ilość 
Przejść 
[szt] 

Zakres 
Przejścia 

[mm] 

 
Symbol 

 

80 1 6-41 HRD 80-SG-1/6-41 

100 

1 24-52 HRD 100-SG-1/24-52 
4 8-30 HRD 100-SG-4/8-30 
8 4-16,5 HRD 100-SG-8/4-16,5 

5 
2(8-30) 

HRD 100-SG-2/8-30-3/4-16,5 
3(4-16,50) 

125 
3 10-40 HRD 125-SG-3/10-40 
6 6-31 HRD 125-SG-6/6-31 
10 4-16,5 HRD 125-SG-10/4-16,5 

150 

1 12-75 HRD 150-SG-1/12-75 
1 75-110 HRD 150-SG-1/75-110 
3 22-54 HRD 150-SG-3/22-54 
6 8-35 HRD 150-SG-6/8-35 
9 6-25 HRD 150-SG-9/6-25 

10 
4(8-30) 

HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5 
6(4-16,5) 

200 
7 

3(6-54) 
HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26 

4(6-26) 

15 
7(10-32) 

HRD 200-SG-7/10-32-8/3,5-16,5 
8(3,5-16,5) 

 

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Działem Handlowym ENCO Sp. z o.o.  

tel. 22 543 72 13, tel. kom. 500 275 331, email: bok@grupaenco.pl, www.grupaenco.pl 


