
Hollewanddoos HWD B15.
De nieuwe brandveilige dozen 
voor inbouw in scheepswanden.

• Voor scheidingsschotten van klasse B15
• Zonder dure omkapseling
• Kan ook achteraf worden geïnstalleerd

www.helia-elektro.be

Brandveiligheid scheepsbouw



©
 K

A
IS

ER
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
.2

02
0 

ka
i0

62
0H

EL
IA

_N
L

Hollewanddoos HWD B15.

Inbouwdoos HWD B15
- 2 kabelinvoeren tot max. 
 Ø 13 mm
- diepte 44 mm
 Art-Nr. 9463-15

- diepte 40 mm
 Art-Nr. 9461-15 

Inbouwdoos HWD B15 
- tot 4 kabelinvoeren, max. Ø 13 mm
- diepte 54,5 mm
- per 10 dozen worden 5 
 verbindingsstukken meegeleverd
 Art-Nr. 9464-15

- voor scheepsbouw wanden categorie B15
- klemboutbereik 7 - 40 mm
- freesgat Ø 74 mm 
- met apparatenschroeven, schroefafstand 60 mm 
- verpakking 10/100
- conform DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- conform US-Coastguard

- voor scheepsbouw wanden categorie B15
- klemboutbereik 0,2 - 40 mm
- freesgat Ø 74 mm 
- met apparatenschroeven, schroefafstand 60 mm
- verpakking 10/100
- conform DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- conform US-Coastguard

Inbouwdoos HWD B15
- tot 4 kabelinvoeren, max. Ø 13 mm
- diepte 54,5 mm
- per 10 dozen worden 5 
 verbindingsstukken meegeleverd
 Art-Nr. 9464-14

Inbouwdoos HWD B15 
- 2 kabelinvoeren tot,
 max. Ø 13 mm
- diepte 44 mm
 Art-Nr. 9463-14

- diepte 40 mm 
 Art-Nr. 9461-14

De frees 1084-10 voor minerale 

bouwmaterialen en de frees 1083-74 

voor metaalbeklede wanden werken 

snel en makkelijk en zorgen voor 

exact de juiste installatieopening 

van Ø 74 mm.

Het combineren van ver bindings-

dozen is zeer eenvoudig. Na het 

boren van de frees gaten (74 mm) op 

de genormaliseerde afstand (71 mm), 

moet het gemarkeerde deel van de 

opsluitrand worden afgesneden om de 

genormaliseerde afstand te handhaven.

De aansluiting kan voor max. 2 of 

4 invoeropeningen tot Ø 11,5 mm 

alsook voor moeilijk ontvlambare 

leidingen volgens UL-VO worden 

voorzien. De opening voor de 

leding-invoer wordt gemaakt met 

de universele gatensnijder 1284-32. 

De volledig geïsoleerde door-

verbinding van verbindingsdozen 

onderling gebeurt met de verbin-

dingsmof. De verbinding van de 

dozen onderling gebeurt met de 

eerder beschreven kabels.

De nieuwe brandveilige dozen voor inbouw in scheepswanden - zonder omkapseling.

Voor dunne wanden, bvb uit metaal, bieden we u ook een oplossing, 

met speciale klembouten. Deze hebben een bereik van 0,2 mm tot 40 mm.

Met de hollewanddoos HWD B15 worden dure omkapselingen, bv.  in 

metaal, vermeden en is een gecertificeerde en snelle uitvoering mogelijk.

De nieuwe hollewanddozen voor scheidingsschotten van klasse B15 

reageren bij brand onmiddellijk. De geïntegreerde isolatielaagvormer begint 

te schuimen en sluit de installatieopening veilig af. De hollewanddozen 

HWD B15 dienen om de brandwerende zone af te schermen tegen vuur 

en rook en handhaven de klasse B15 van de brandwerende wand.

Behuizingen en systemen voor: inbouw, holle wanden, betonbouw, plafonds, energie-efficiëntie, geluidsisolatie en brandpreventie. Voor nieuwbouw en renovatie.
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