
Nejčastější použití kabelových žlabů ZEKAN : 

Železniční stavby 

 Optické vedení pro zabezpečovací 

zařízení a signalizaci 

 Silové vedení (NN i VN) 

Silniční stavby 

 Optické  a silové vedení, mýtné systémy 

 Při nutnosti vyšší mechanické ochrany  

 

Energetika 

 Silové vedení NN, VN i VVN 

 

Jiné instalace 

 Vedení IS na povrchu nebo těsně 

pod povrchem 

 Mosty, střechy 

 

Instalace v náročných podmínkách 

 Zasněžovací systémy, větrné elektrárny 

 Připojení do DS 

 

Přeložky 

 Ochrana stávajících IS 

 

Alternativní zdroje energie 

 Fotovoltaické elektrárny—rozvody 

 Připojení do DS 
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dopravní stavby 

energetické a telekomunikační sítě 
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ZEKAN x Korugované trubky : 

 I. Dělené provedení 

Možnost spojení vrchní a spodní části kabelového žlabu ZEKAN až po 
instalaci IS  je využívána při instalaci většího množství IS do jedné 
chráničky nebo při pokládání  kabelů velkých průměrů, kdy jejich zave-
dení do slepé chráničky je komplikované nebo prakticky nemožné 

Této vlastnosti se také využívá v případech, kdy je nutné dodatečně 
ochránit již stávající IS před případným poškozením při stavebních 
úpravách a změnách nebo před poškozením vandaly. 

II. Zatížitelnost 

I při minimální povolené deformaci splňují naše žlaby podmínky do-
statečné ochrany, což je dáno konstrukcí žlabů a technologií výroby  

Plastové žlaby Zekan výrazně převyšují požadavky na zatížitelnost a mechanickou ochranu oproti jiným ty-
pům kabelových chrániček při běžném uložení kabelů – proto se používají často i při mělkém uložení vedení 

Zvýšená mechanická odolnost žlabů má několik důvodů 

konstrukce žlabu 

systém podélného zámku 

technologie výroby 

3. Náklady na přepravu 

Plastové žlaby mají díky výrazně nižší hmotnosti a při stejné světlosti i menším vnějším rozměrům výrazně 

nižší náklady na přepravu  

Nákladové možnosti (TIR 24 t) : Zekan 1 – 3 080 m x TK 1 beton (1 m) – 500 m 

4. Značení trasy (barva, popis)  

Dnes již hojně využívaná možnost barevného provedení kabelových žlabů se specifickým popisem : 

vizuální rozlišení typů sítí 

zvýšená výstražná funkce 

přímé značení uložených sítí  

5. Široký sortiment 

V nabídce firmy CWS jsou 4 rozměrové varianty žla-

bů od 100 x 100 do 200 x 126 přesně podle potřeb 

zákazníků 

  

 

 

 

6. SYSTÉM – spojky a tvarovky 

K zajištění kompaktnosti trasy pro 

podélné spojení je systém doplněn o 

spojky tvaru „U“, které umožňují 

spolu s víkem vytvoření celistvé 

ochrany bez vyčnívajících hran 

Pro pokládku kabelových žlabů ZEKAN jsou standardně dodávány tvarové díly, které urychlují montáž a zajiš-

ťují variabilitu vedení trasy se zajištěním kompaktního krytí i v problematických místech a instalacích  

7. Zámek 

Kabelové žlaby ZEKAN jsou opatřeny zámkem pro spojení spodních a vrchních dílů. Toto spojení zamezuje 

odklopení vrchního dílu při zvlněném kabelu nebo chráničce. Při pokládce žlabů jsou víka přesunuta tak, aby 

překlenula spoj spodních dílů. Tímto se vytvoří mechanicky kompaktní trasa a je zamezeno poškození kabe-

lového vedení na střih.   

8. Odolnost proti uv záření 

Žlaby ve standardním provedení nejsou dlouhodobě odolné vůči účinkům UV záření. Při volbě barevné koex-

truzní vrstvy na pohledové části víka je zajištěna UV stabilita víka a žlaby je možné použít např. zapuštěné 

na úrovni okolního terénu. Pro instalaci pro venkovní prostředí, je možno žlaby dodat na zakázku v UV odol-

né materiálové verzi 

Kabelové žlaby ZEKAN byly vyvi-

nuty jako náhrada betonových 

žlabů pro použití při výstavbě 

železničních koridorů. První do-

dávky byly zahájeny v roce 

1997. 

Kabelové žlaby ZEKAN splňují 

přísná kriteria, která jsou uplat-

ňována při instalacích na želez-

nicích. 

1. Nízká hmotnost  

Náklady na pokládku jsou výrazně menší než u betonových žlabů srovnatelných rozměrů - 

to je dáno jejich malou hmotností a snadnou pokládkou bez použití strojní manipulační 

techniky, jejíž použití bývá při pokládání větších betonových žlabů nezbytné 

Porovnání hmotnosti : Zekan 1 (1m) – 3,7 kg x TK 1 beton (1 m) – 48 kg 

Další výhody kabelových 

žlabů ZEKAN  

2. Rychlost pokládky  

Úzce souvisí s jejich nízkou hmotností (rychlou manipulací) a možností 
použití výrazně delších žlabů : zvýšená rychlost pokládky i díky systému 
tvarových dílů pomáhá snižovat náklady při výstavbě kabelových tras  


