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Met de nieuwe ECON® Data-inbouwdoos biedt HELIA een ongekend installa-
tiecomfort voor het aansluiten en installeren van communicatie- en netwerk- 
aansluitdozen. De innovatieve leidinginvoeren voor data- en netwerkkabels zijn 
zo gepositioneerd dat de door de kabelfabrikant opgegeven buigradiussen ge-
makkelijk kunnen worden onderhouden, kabelknikken worden vermeden en 
zo wordt een optimale gegevensoverdracht gegarandeerd. Ongeacht of er een 
netwerkverbindingsdoos of een Keystone-module is geïnstalleerd, de nieuwe 
ECON® Data-inbouwdoos biedt altijd een optimale kabelgeleiding.

• Innovatieve kabelinvoeren vermijden kabelknikken

• 4 schroefdomen voor maximale flexibiliteit bij de montage van het apparaat

• Gereedschapsloze kabel- en buisinvoer

• Volledige montage en installatie met slechts één schroefaandrijving

• Kan worden gecombineerd met alle toepassingen van het O-range® -programma

ECON® Data-installatiedoos

De data- en netwerkleidingen 
werktuigloos door de 
leidingsinvoeren van het elastische 
afdichtmembraan inbrengen.

Montage van Netwerkaansluitingen

Montage van Keystone-Modules

Bij de montage van de doos de 
leidingen van buitenaf in het 
membraan invoeren, om dan 
de doos makkelijk te kunnen 
plaatsen in de opening.

De ECON® Data-installatiedoos in 
de inbouwopening zetten, d.m.v. 
de centrale markering uitlijnen en 
vastschroeven.

Data- en netwerkleidingen 
terugvoeren in de holle ruimte 
van de lichte scheidingswand 
en het apparaat met schroeven 
bevestigen.

Inbouwopening Ø 68 mm 
maken met de HELIA-
turbofrees + randverzinker (bijv. 
hollewandfrees: art. 271)

Data- en netwerkleidingen 
werktuigloos door het elastische 
dichtingsmembraan invoeren. 

De ECON® Data-installatiedoos in 
de inbouwopening zetten, d.m.v. 
de centrale markering uitlijnen en 
vastschroeven.

Data- en netwerkleidingen 
terugvoeren in de holle ruimte 
van de lichte scheidingswand 
en het apparaat met schroeven 
bevestigen.

 

ECON® Data-installatiedoos
Voor plaatdikte 7 – 40 mm 7 – 40 mm

Diepte 74 mm 74 mm

Freesgat Ø 68 mm 68 mm

Buisinvoeren tot Ø 25 mm 2 2

Kabeldoorvoeren 3 x 2,5 mm² of 5 x 1,5 mm² 1 1

Kabeldoorvoeren 3 x 1,5 mm² 2 2

Kabelinvoeren voor communicatiekabels 6 6

Halogeenvrij   – •

Luchtdicht • •

VDE / ÖVE • / • • / •

Art. Nr. 9280-22 9280-78
 


