Vrije ruimte.
Voor lampen, luidsprekers
en inbouwapparaten.

Vrije ruimte voor lampen, luidsprekers
en inbouwapparaten.
Licht is een belangrijk vormgevingselement in de moderne architectuur. Met
geprogrammeerde lichtscenario's worden niet alleen openbare, maar ook particuliere
gebouwen een smart home. KAISER biedt voor eindeloze vormgevingsmogelijkheden
een breed assortiment van inbouwbehuizingen voor lampen en luidsprekers voor de
inbouw in betonnen wanden en plafonds, holle wanden en plafonds en gevelisolatie
aan. Hierbij wordt aan de voorschriften voor brandveiligheid voldaan.
De betonnen behuizingssystemen zijn zowel voor stortbeton als voor fabricage in
de fabriek geschikt en bieden betrouwbaarheid bij de planning, de berekening en de
montage. Ze zijn robuust en vormvast en zorgen voor de vrije ruimte die voor elke
professionele vormgeving, planning en installatie nodig is. Onze flexibele systemen
bieden voor elke installatie de juiste oplossing. Bij het plannen en uitvoeren van uw
project wordt u met veel verschillende planningshulpen en individueel technisch
advies ondersteund.
De inbouwbehuizingen van KAISER voor lampen en luidsprekers worden gekenmerkt
door:
· Eenvoudige montage
· Vormvastheid
· Halogeenvrijheid
· Preventieve brandbeveiliging
· Gecertificeerde brandbeveiliging
· Voorkomen van spanningsoverdracht
· Individuele planning van projecten
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Inbouwapparaten voor lampen en luidsprekers

Vrije ruimte voor lampen, luidsprekers en inbouwapparaten.
Service. Heel eenvoudig.
Ondersteuning tijdens de hele levensduur van een gebouw met KAISER BIM-gegevens.
Vereisten

Productoplossingen

Inbouwbehuizing voor beton
Inbouwruimte voor lampen en luidsprekers in plafonds van stortbeton.
Variabele inbouwruimte voor diverse inbouwapparaten.
Inbouwruimte voor lampen en luidsprekers in platenplafonds.
Voor het achteraf inbouwen in platenplafonds
en massieve betonplaten.
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Vrije ruimte voor lampen en luidsprekers. In één oogopslag.
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Service. Heel eenvoudig.
De innovatieve merkproducten van KAISER overtuigen door de perfecte service bij het product.
Zo kunt u van begin af aan van de voordelen voor uzelf en uw klanten profiteren.
In duidelijke video's worden alle product- en verwerkingsvoordelen uitgelegd. Een slim productfilter in de onlinecatalogus op kaiser-elektro.de helpt u de juiste producten te kiezen. Bestekteksten
en CAD- en BIM-gegevens maken uw professionele planning eenvoudiger.
• Online productcatalogus met veel functies voor het dagelijks werk
• Downloaden en aanvragen van brochures, catalogi, montagehandleidingen en nog veel meer
• Informatie over seminars, beurzen en evenementen
• Technisch toepassingsadvies
• Verkoop- en servicediensten
• Productleveranciers
• Productstamgegevens, certificaten en prijzen
• Bestekteksten in veel formaten
• BIM-gegevens voor uw planningsprogramma
• CAD-gegevens voor de goede constructie
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Service – heel eenvoudig

Building Information Modeling

De toekomst in de hoogbouw

BIM

Building Information Modeling (BIM) is in de hoogbouw uitgegroeid tot de belangrijkste trend van de toekomst. Deze methode
maakt een nieuwe plannings- en bouwcultuur mogelijk en is op
weg om bij het plannen van gebouwen de nieuwe standaard te
worden. Met deze methode van digitaal plannen en bouwen kan
op basis van driedimensionale computermodellen de planning,
tenuitvoerlegging en exploitatie van een gebouw tijdens de hele
levensduur – van het ontwerp tot de sloop – virtueel worden afgebeeld en geoptimaliseerd.
In een coöperatief planningsproces met alle betrokkenen wordt
daarbij successief alle geometrische en technische informatie
vastgelegd, aangevuld en vergeleken. Het kan hierbij bijv. om informatie gaan over materiaal, levensduur, milieu-relevante of andere
eigenschappen zoals geluidsisolatie- of brandbeveiligingskenmerken. Zo kunnen al in de eerste stadia van het plannen planningsfouten, risico's, verstoorde bouwprocessen, het elkaar in de weg lopen
van verschillende groepen werkers en onnodig hoge bedrijfskosten
worden vastgesteld en verholpen. Daarmee worden onverwachte
kostenstijgingen tijdens de bouw- en bedrijfstijd voorkomen.
Om de digitalisering van het plannen en bouwen in Duitsland
te versnellen, voert het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken
BIM stapsgewijs bij openbare bouwprojecten in. De BIM-methode
wordt nu al bij veel openbare en particuliere projecten met succes
gebruikt en heeft voordelen voor iedereen die bij de bouw is betrokken.

Voor de planning, tenuitvoerlegging en exploitatie.

Ondersteuning tijdens de gehele levensduur
van een gebouw met KAISER BIM-gegevens.
KAISER biedt planners, architecten, ingenieurs en gespecialiseerde
bedrijven uitgebreide ondersteuning bij de planning, tenuitvoerlegging en exploitatie van BIM-bouwprojecten:
	Via de link https://to.kaiser-elektro.de/planung gaat
de gebruiker direct naar het informatiegedeelte met
informatie over de planning en aanbesteding op de
startpagina van KAISER.

Op
https://kaiser.partcommunity.com
worden
3D-multi-BIM-CAD-gegevens voor betonconstructies, holle wand- en
inbouwinstallaties alsmede voor het gebruik van lamp- en luidsprekerbehuizingen beschikbaar gesteld. Daarbij kunnen de technische
gegevens in meer dan 100 standaard CAD-formaten in 3D en 2D
voor alle standaard planningsprogramma's worden gedownload.
ebruikers van Autodesk Revit kunnen bovendien de
G
BIMcatalogs.net Content Plugin gebruiken. Door de gestandaardiseerde koppeling aan de originele KAISER-gegevens blijven de
ingevoegde BIM-objecten steeds up-to-date. Met de plug-in kunnen de beschikbare BIM-objecten in de standaard Autodesk-Re-

vit-omgeving worden gezocht, geselecteerd en geconfigureerd.
U kunt niet alleen productgegevens downloaden, maar ook producten volgens de betreffende vereisten online samenstellen. Na
de configuratie kan het betreffende CAD-model en een gegevensblad als pdf-bestand worden gegenereerd en in de planning en
documentatie worden overgenomen.
Alle wijzigingen in BIM zijn direct van invloed op de schaal, de
aantallen en de kosten van het gebouw. Zo zijn alle mensen die bij
de bouw zijn betrokken snel geïnformeerd en kunnen de kosten,
voortgang en kwaliteit steeds precies worden gecontroleerd.
estekteksten over KAISER-producten in alle standaardformaten
B
zijn te vinden op http://www.ausschreiben.de/katalog/Kaiser
 eze kunt u heel eenvoudig in elke AVA- of tekstverwerkingssoftD
ware overnemen.
KAISER – DE BASIS VOOR EEN GOEDE PLANNING.
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Inbouwbehuizing voor beton.
•	Vrije ruimte voor lampen en luidsprekers in betonnen plafonds en -wanden
•	Modulair en flexibel, voor alle inbouwdiameters en inbouwdieptes
• Voor stortbeton en fabricage in de fabriek
• Optioneel voor zichtbeton
•	Combi-invoer zonder gereedschap voor buizen M
 20/M25 – ook hersluitbaar
•	Optimaal warmtebeheer door maximaal contactoppervlak met het beton
•	Vormvast, bestand tegen hoge belasting – eenvoudig te verwerken
•	Alle behuizingen zijn met en zonder tunnel verkrijgbaar
•	Behuizingen en frontgedeelten worden krachtig en goed met elkaar verbonden en kunnen ook later nog vrij worden uitgelijnd

HaloX®-systeem

Inbouwafmetingen lampen, luidsprekers
max. inbouwdiameter lampen/luidsprekers
max. inbouwdiepte (ID)
lampen/luidsprekers
Gebruik in zichtbeton
Voor universele inbouwafmetingen
Inbouwvariant
Plafondinbouw
Wandinbouw
Betonneerproces
Stortbeton
Fabricage in de fabriek
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Universele inbouwbehuizing

voor inbouwlampen
en luidsprekers

voor inbouwlampen
en luidsprekers

p. 8/16/22

p. 14

Ø 250 mm

344 x 234 mm

110 mm

215 mm

•
•

•

•
•

•
•

p. 8/22
p. 16/22

•
•

Inbouwbehuizing voor beton

Stortbeton.
Stortbeton wordt meestal gebruikt als grote delen en oppervlakken
moeten worden gemaakt. Hier wordt het geleverde of ter plaatse
gemaakte beton op de met wapening en installatiecomponenten voorbereide bekistingen gestort en afgedicht. Na het uitharden wordt de
bekisting verwijderd en zijn de wanden of plafonds klaar.
Bij stortbeton worden meestal houten bekistingen gebruikt. Deze kunnen eventueel met kunststof of kunsthars zijn gecoat. De behuizing
wordt gewoon op de bekisting vastgespijkerd, waardoor deze goed vastzit. Voor de bevestiging op de stalen bekisting worden meestal spreidpluggen gebruikt in combinatie met magneten, plakfolie of warme lijm.

Fabricage in de
fabriek.

Het modulaire KAISER-systeem kan voor alle betonneerprocessen en
bekistingssoorten worden gebruikt. Met de afzonderlijke, perfect op
elkaar afgestemde modules worden een exacte planning, de probleemloze verwerking en een toekomstbestendige installatie gegarandeerd.
Het assortiment wordt met stevige steun- en verbindingselementen alsmede omvangrijk toebehoren en gereedschap praktisch afgerond.

De fabricage in de fabriek (prefabbouw) heeft vooral voordelen bij de
serieproductie van afzonderlijke elementen. De prefab-onderdelen worden compleet in betonfabrieken geproduceerd of geprefabriceerd. De
voordelen van deze manier van bouwen zijn de hoge efficiëntie door de
snelle montage, de bouw die niet van het weer afhankelijk is en de consistente kwaliteit van de plafond- en wandelementen. De hoge mate van
automatisering bij de liggende productie op tafels met stalen bekisting
zorgt voor precieze en snelle productieprocessen.
Een installatiesysteem moet precies, veilig en snel op de stalen bekisting
worden gemonteerd en bevestigd. Hier wordt met magneten, warme
lijm of plakfolie gewerkt en elke minuut telt. Ook voor fabricage in de
fabriek biedt KAISER een praktisch systeem met verschillende mogelijkheden voor de bevestiging en ondersteuning, dat een soepele productie
gearandeert.

De behuizingen en systemen worden met lege buizen geïnstalleerd.
De behuizingen en buizen vormen zo een gesloten systeem. Alle verbindingen van producten met meerdere onderdelen onder elkaar en met
buizen en kabels zijn precies op elkaar afgestemd. De aansluitopeningen
worden zonder gereedschap of met KAISER-systeemgereedschap
gemaakt, zodat voor de stabiliteit en absolute dichtheid van het hele systeem is gezorgd en geen vreemde elementen en beton in de behuizing
terecht kunnen komen.

Een zo efficiënt mogelijke fabricage in de fabriek in de betonconstructie hangt in de eerste plaats ook van de doorlooptijden in de
productie af. De plaatsingstijden of de tijden voor het plaatsen van de
behuizing en wapening spelen hier – vooral bij computergestuurde
fabrieken met circulatiesystemen – een belangrijke rol. De kwaliteit van
de voorinstallatie en daarmee de kostenefficiënte verdere bewerking
(installatie) in wanden en plafonds is bepalend voor de verdere verwerking van op de bouwplaats gemaakt stortbeton.

Productvideo

Productvideo
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Er zijn veel lampen en luidsprekers. Voor alle
lampen en luidsprekers
Stortbeton
is er HaloX®.
De nieuwe generatie van betonnen inbouwbehuizingen biedt een veilige inbouwruimte voor
luidsprekers en lampen met led-, halogeen- of spaarlampen en de bijbehorende bedrijfstoestellen in
plafonds en muren. HaloX® zorgt voor de ruimte die voor moderne verlichting en bekisting nodig is.
Het HaloX®-systeem biedt door de modulaire en flexibele opbouw een oplossing voor vrijwel alle
inbouwdiameters en inbouwdieptes.
Het kiezen van de behuizingen en het toebehoren is heel eenvoudig. Het HaloX®-behuizingssysteem bestaat uit de basismodellen HaloX® 100, HaloX® 180 en HaloX® 250, maar is ook verkrijgbaar met tunnels om bedrijfstoestellen goed op te nemen (bijv. leddrivers).

1 HaloX®-systeem 100
2 HaloX®-systeem 180 met tunnel 190
3 HaloX®-systeem 250

1
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Installatie in beton | HaloX® voor stortbeton

Systeemoverzicht HaloX® 100, HaloX® 180 en HaloX® 250 voor stortbeton
Het HaloX®-systeem voor stortbeton bestaat uit verschillende componenten die afhankelijk van het gebruik
individueel worden samengesteld. Kies aan de hand van de volgen stappen de benodigde componenten:

nbouwruimte voor
1 Ilampen/luidsprekers

max. 100 mm

en bedrijfstoestellen

max. 180 mm

Zonder extra ruimte voor bedrijfstoestellen

HaloX® 100
1281-00

HaloX® 180
1282-00

Extra ruimte voor bedrijfstoestellen

HaloX® 100
met tunnel 190
1281-30

HaloX® 180
met tunnel 190
1282-30

tot max. 150 x 90 x 50 mm

tot max. 280 x 90 x 50 mm

Uitlaat voor gebruiksklare kabels
Buizen tot max. M40

HaloX® 250
1283-00

HaloX® 180
met tunnel 325
1282-40

Extra ruimte voor grotere bedrijfstoestellen

max. 250 mm

HaloX® 250
met tunnel 325
1283-40

HaloX® 100
met multibuisinvoer
1281-15

2 Inbouwdiameter lampen/luidsprekers
Rond
Ronde frontgedeelten
Vierkant
Vierkante frontgedeelten
Zichtbeton: rond
Ronde frontgedeelten met elastomeerdichting voor zichtbeton
Zichtbeton: vierkant
Vierkante frontgedeelten met elastomeerdichting voor zichtbeton
Universeel
Universeel frontelement kunststof (a) of
mineraalvezelplaat (b)
Specifiek
individuele styropor-vormstukken
(optioneel voor zichtbeton)

Ø 68-100 mm

Ø 100-180 mm

Ø 180-250 mm

68 x 68 - 75 x 75 mm

–

–

Ø 68-100 mm

Ø 100-180 mm

Ø 180-250 mm

68 x 68 - 75 x 75 mm

–

–

Ø max. 100 mm

Ø max. 180 mm

Ø max. 250 mm

•

•

•

3 Inbouwdiepte
Inbouwhoogte
> 110 mm

Verlengingsringen
10/25/50 mm
1281-21 / 25 / 50

Verlengingsringen
25/50 mm
1282-25 / 50

Verlengingsringen
25/50 mm
1283-25 / 50

4 Toebehoren wandinbouw
Wandinbouwset voor de
inbouw in staande bekistingen
1299-60...64
Wandinbouw in staande
bekisting

Prefix®-montageset voor
de bevestiging op de
wapening
1299-65

Prefix® montage voor de
bevestiging op de
wapening
1299-66

9

1

2

3

Verwerking.
Het vormvaste HaloX®-systeem is voor de verwerking in stortbeton modulair
opgebouwd. Met de drie behuizingsafmetingen met een groot aanbod van ronde,
vierkante en universele frontgedeelten kunnen lampen en luidsprekers met een
inbouwdiameter tot 250 mm worden ingebouwd – ook als het om zichtbeton
gaat. Het systeem biedt met tunnels voldoende ruimte voor de opname van bedrijfstoestellen, bijv. leddrivers. Optionele verlengingsringen zijn bedoeld om de
inbouwdiepte te vergroten.
Alle frontgedeelten zijn vochtafstotend en kunnen al vóór het bevestigen van de
eerste wapening precies worden gepositioneerd en vastgespijkerd. De behuizingen en frontgedeelten worden krachtig en goed met elkaar verbonden en kunnen
ook achteraf nog vrij worden uitgelijnd.
Als het beton is gestort, kunnen de frontgedeelten met een gedefinieerde inbouwdiameter met één doeltreffende hamerslag worden geopend. Bij frontgedeelten
voor universele openingsmaten kan de gewenste installatieopening met standaard freesmachines, bijv. KAISER MULTI 4000, tot stand worden gebracht.
Op deze frontgedeelten kan vlak pleister worden aangebracht en verdeeld.
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1H
 et platte frontgedeelte zorgt voor de eenvoudige
bevestiging met spijkers.
2 Minimale statische ingreep - geen extra uitsparingen
in de wapening ter hoogte van de tunnel, aangezien
deze een afstand van 40 mm tot de bekisting heeft.
3 Door het gebruik van tussenramen kan de inbouwdiepte van de behuizing worden vergroot.
4 Na het ontkisten wordt het frontgedeelte met één
hamerslag geopend. (bijv. 1282-65).
5 Bij wandinbouw (HaloX®systeem 180 en 250)
inbouwset voor inwendige ondersteuning gebruiken,
om de veilige inbouwruimte te waarborgen.
6 Combi-invoer voor buizen M20/M25 zonder gereedschap.
7 Optioneel zijn Prefix®-montagesets voor de wandinbouw van alle drie de behuizingsafmetingen beschikbaar.
8 HaloX® 100 met multi-buisinvoer – perfect voor multimediatoepassingen en gebruiksklare kabels door multi-buisinvoeren tot M40.

Installatie in beton | HaloX® voor stortbeton
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Stortbeton
HaloX® 100
Art.nr 1281-00

HaloX® 180
met tunnel 325
Art.nr 1282-40

HaloX® 100
met tunnel 190
Art.nr 1281-30

HaloX® 250
Art.nr 1283-00

HaloX® 100 met
multi-buisinvoer
Art.nr 1281-15

HaloX® 180
Art.nr 1282-00

HaloX® 180
met tunnel 190
Art.nr 1282-30

HaloX® 250
met tunnel 325
Art.nr 1283-40

HaloX® -verlengingsringen
Art.nr. 1281-21 / 25 / 50
Art.nr. 1282-25 / 50
Art.nr. 1283-25 / 50

Wandinbouwset
Art.nr. 1299-60...64

Prefix® -montagesets
Art.nr. 1299-65 / 66
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SICHTBETON

1

2

SICHTBETON

SICHTBETON
3

4

Vormen en functies.
Voor alle behuizingsafmetingen zijn frontdelen met gedefinieerde inbouwafmetingen in ronde en
vierkante vorm beschikbaar. Voor individuele inbouwdiameters in vrijwel elke gewenste vorm en dikte
zijn styropor vormstukken verkrijgbaar. Voor variabele of nog niet vastgelegde plafonduitlaten zijn universele frontgedeelten geschikt.
1 Ronde frontgedeelten voor inbouwdiameters van 68 tot 250 mm, ook voor zichtbeton.
2 Vierkante frontgedeelten voor inbouwopeningen van 68 of 75 mm, ook voor zichtbeton.
3 Universele frontgedeelten voor variabele of nog niet gedefinieerde plafonduitsnedes.
Onnauwkeurigheden bij de plaatsing van platenplafonds kunnen worden gecorrigeerd.
4 Styropor-vormstukken voor individuele uitsparingen in elke gewenste vorm en grootte, ook voor
zichtbeton.

HaloX® 100 / 180 / 250
frontgedeelten
1281-01...07
1282-01...06
1283-01...06

HaloX® 100/180/250
frontgedeelten voor zichtbeton
1281-61...67
1282-61...66
1283-61...66

HaloX® 100 frontgedeelten,
vierkant voor zichtbeton
1281-68 / 69

HaloX 100 / 180 / 250
universele frontgedeelten
met kunststof plaat
1281-10
1282-10
1283-10

De ronde, vierkante en styropor-vormstukken zijn in een speciale uitvoering voor
zichtbeton verkrijgbaar.
Een extra elastomeerommanteling voorkomt hier uitzanden en zorgt voor een
zuivere plafonduitsnede.

Stortbeton
HaloX® 100 frontgedeelten,
vierkant
1281-08 / 09

SICHTBETON
®

SICHTBETON
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HaloX® 100 / 180 / 250
universele frontgedeelten
met mineraalvezelplaat
1281-11
1282-11
1283-11

SICHTBETON

Installatie in beton | HaloX® voor stortbeton

PRESS

45°C

32°C

33°C

1

2

3

1 Inbouwlamp led 35 W.
2 Temperatuurprofiel ledlamp max 35 W.
3 Het grote contactoppervlak van de behuizingen leidt de warmte rechtstreeks af via het beton en zo worden te hoge temperaturen in de behuizing
voorkomen.

PRESS
De innovatieve KAISER-openingstechniek voor de invoer van de elektrische installatiebuizen is uniek. Deze kan zonder gereedschap met
twee vingers worden geopend en is daarna als combi-invoer voor de
elektrische installatiebuizen M20 en M25 beschikbaar. De opening kan
bij de verkeerde plaatsing ook eenvoudig weer worden gesloten, zodat
er geen beton in kan komen. De buishouder is met maximale houdkracht uitgevoerd, zodat de elektrische installatiebuizen er tijdens het
storten van het beton niet uit kunnen schuiven. Met de diepteaanslag
wordt verder voorkomen dat de buizen achteraf aan de binnenkant
moeten worden ingekort.
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Universele inbouwbehuizing
voor betonnen plafonds en -wanden.
Met de universele inbouwbehuizingen kunnen veel toepassingen waar op de markt nog geen inbouwoplossingen voor de installatie in beton voor worden aangeboden, eenvoudig en veilig worden geïnstalleerd. Zo kunnen apparaten zoals touchscreens voor slimme apparaten in huis, door de in de mineraalvezelplaat individueel te maken inbouwopening, optimaal worden ondergebracht.
Ook voor verdere toepassingen voor de besturing, verlichting of bekisting van ruimten en gebouwen alsmede als reservebehuizing bieden de universele inbouwbehuizingen altijd de perfecte oplossing.
Veelzijdig voor diverse inbouwapparaten.
De verwerking van de universele inbouwbehuizingen lijkt op de verwerking van de verbindingskasten,
zodat er niet alleen gemakkelijk kan worden gepland, maar ook gemakkelijk kan worden verwerkt.

Universele inbouwbehuizing Universele inbouwbehuizing Universele inbouwbehuizing
90 x 90 x 70 mm
150 x 90 x 70 mm
128 x 128 x 86 mm
Art.nr. 1223-22
Art.nr. 1224-22
Art.nr. 1295-22
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Universele inbouwbehuizing Universele inbouwbehuizing
180 x 180 x 90 mm
250 x 220 x 90 mm
Art.nr. 1296-22
Art.nr. 1297-22

Installatie in beton | Wandinstallatie in stortbeton

Perfect voor cardanische lampen met meerdere eenheden.
Het behuizingssysteem is flexibel in gebruik en is zowel geschikt voor de
installatie in stortbeton en kant-en-klare betonnen elementen als voor het
gebruik in wanden en plafonds.
In de universele mineraalvezelplaat kan voor de betreffende toepassingen eenvoudig en precies met een decoupeerzaag of frees een opening
worden gemaakt. Met de rondlopende uitsparing in de mineraalvezelplaat
wordt de maximaal mogelijke opening aangegeven.
De aanpassing aan de voor het inbouwapparaat benodigde inbouwopening in de mineraalvezelplaat is altijd de perfecte basis voor inbouwlampen en inbouwluidsprekers. Vooral bij speciale oplossingen, zoals
cardanische inbouwlampen of inbouwlampen met meerdere eenheden
bieden de universele inbouwbehuizingen met hun rechthoekige vorm de
perfecte oplossing.

Stortbeton
Universele inbouwbehuizing Universele inbouwbehuizing
258 x 188 x 135 mm
258 x 188 x 200 mm
Art.nr. 1298-37
Art.nr. 1298-38

Voor het maken van
nauwkeurige invoeropeningen

Getrapte boor
Art.nr. 1284-32

Universele inbouwbehuizing Universele inbouwbehuizing
408 x 308 x 135 mm
408 x 308 x 235 mm
Art.nr. 1297-34
Art.nr. 1297-35

Universele openingssnijder
Art.nr. 1085-80

Prefix®-vleugelset
voor de wandinbouw
Art.nr. 9940.20 / 40
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Er zijn veel lampen en luidsprekers. Voor alle
lampen en luidsprekers
Fabricage in de fabriek
is er HaloX®.
De nieuwe generatie van betonnen inbouwbehuizingen biedt een veilige inbouwruimte voor
lampen en luidsprekers met led-, halogeen- of spaarlampen en de bijbehorende bedrijfstoestellen in
plafonds en muren. HaloX® zorgt voor de ruimte die voor moderne verlichting en bekisting nodig
is. Het systeem biedt door de modulaire en flexibele opbouw een oplossing voor vrijwel alle inbouwdiameters en inbouwdieptes.
Het kiezen van de behuizingen en het toebehoren is heel eenvoudig. Het HaloX®-behuizingssysteem bestaat uit de basismodellen HaloX® 180 en HaloX® 250, maar is ook verkrijgbaar met
tunnels om bedrijfstoestellen goed op te nemen (bijv. leddrivers).

1 HaloX®-systeem 180 met tunnel 190
2 HaloX®-systeem 250 met tunnel 325

1
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Systeemoverzicht HaloX® 180 en HaloX® 250 voor fabricage in de fabriek
Het HaloX®-systeem voor fabricage in de fabriek bestaat uit verschillende componenten die afhankelijk van
het gebruik individueel worden samengesteld. Kies aan de hand van de volgen stappen de benodigde componenten:

nbouwruimte voor lampen/
1 Iluidsprekers
en bedrijfstoestellen

max. 140 mm
(met tolerantiecompensatie)

max. 210 mm
(met tolerantiecompensatie)

max. 180 mm
(zonder tolerantiecompensatie)

max. 250 mm
(zonder tolerantiecompensatie)

Lijmbevestiging
eendelige behuizing
met universele mineraalvezelplaat

Magneetbevestiging
eendelige behuizing
met universele kunststof
plaat voor de
magneethouder

Lijmbevestiging
Magneetbevestiging
eendelige behuizing
eendelige behuizing
met universele mineraal- met universele kunststof
vezelplaat
plaat voor de
magneethouder

HaloX®-hechtmagneet
1299-67

HaloX®-hechtmagneet
1299-67

Zonder extra ruimte
voor bedrijfstoestellen

HaloX® 180
1282-71

HaloX® 180
1282-74

HaloX® 180
met tunnel 190
1282-72

HaloX® 180
met tunnel 190
1282-75

HaloX® 180
met tunnel 325
1282-73

HaloX® 180
met tunnel 325
1282-76

HaloX® 250
1283-71

HaloX® 250
1283-74

HaloX® 250
met tunnel 325
1283-73

HaloX® 250
met tunnel 325
1283-76

Extra ruimte
voor bedrijfstoestellen

tot max. 150 x 90 x 50 mm

Extra ruimte
voor grotere bedrijfstoestellen

tot max. 280 x 90 x 50 mm

2 Inbouwdiepte
Inbouwhoogte
> 110 mm

Verlengingsringen
25/50 mm
1283-25 / 50

Verlengingsringen
25/50 mm
1282-25 / 50

3 Toebehoren wandinbouw
Wandinbouwset voor de
inbouw in staande bekistingen
1299-60...64

Wandinbouw in
staande bekisting

Tolerantiecompensatie
Onregelmatigheden bij de
plaatsing van de platenplafonds kunnen, afhankelijk van
de inbouwdiameter, achteraf
worden gecorrigeerd. Met de
KAISER VARIOCUT universele
openingensnijder kunt u variabele inbouwdiameters precies
in de frontgedeelten snijden.

HaloX® 180

HaloX® 250

max. 40

max. 40

Ø 180
Ø 140

Ø 250
Ø 210
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In de fabriek gemaakt.
Het HaloX®-systeem is voor de verwerking in de betonfabriek
eendelig opgebouwd. De markeringen op de behuizing dienen
voor het eenvoudig uitlijnen op de bekistingstafel. De behuizingen
met reeds voorgemonteerde mineraalvezelplaat kunnen eenvoudig worden vastgeplakt. Voor de
magneetbevestiging zijn behuizingen
met voorgemonteerde frontgedeelten
met plaats voor een magneet (art.nr.
1299-67) beschikbaar. De behuizingen
kunnen na de bevestiging op de bekistingstafel nog met 360° worden uitgelijnd.
Toleranties die bij de montage van plaatelementen kunnen ontstaan, worden met de behuizingsafmetingen in combinatie met
een variabel openingsoppervlak gecompenseerd. De behuizing is
compact en daardoor kan de wapening eenvoudig om de behuizing worden geplaatst. Voor lampen of luidsprekers met hogere
inbouwdieptes van > 110 mm kan de inbouwruimte van de
HaloX®-behuizing achteraf nog met verlengingsringen tot het
stortbeton worden verhoogd. Voor het leggen van M20/
M25-buizen op stortbeton zonder gereedschap hoeft de binnenkant van de buizen niet te worden ingekort.

18
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HaloX® 180
Art.nr. 1282-71

HaloX® 250
Art.nr. 1283-71

HaloX® 180
voor
de magneetbevestiging
Art.nr. 1282-74

HaloX® 250
voor de magneetbevestiging
Art.nr. 1283-74

Installatie in beton | HaloX® voor fabricage in de fabriek
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Montage van de behuizing uit één stuk met mineraalvezelplaat.
Uitlijnmarkeringen voor het precies positioneren op de bekistingstafel.
Montage van de behuizing uit één stuk met hechtmagneet (art.nr. 1299-67).
Precieze en vlakke bevestiging van de behuizing.

Fabricage in de fabriek
HaloX® 180
met tunnel 190
Art.nr. 1282-72

HaloX® 180
met tunnel 325
Art.nr. 1282-73

HaloX® 250
met tunnel 325
Art.nr. 1283-73

Reserve-mineraalvezelplaat
voor HaloX® 180, HaloX® 250
Art.nr. 1282-27
Art.nr. 1283-27

HaloX® 180
met tunnel 190
voor de magneetbevestiging
Art.nr. 1282-75

HaloX® 180
met tunnel 325
voor de magneetbevestiging
Art.nr. 1282-76

HaloX® 250
met tunnel 325
voor de magneetbevestiging
Art.nr. 1283-76

HaloX®hechtmagneet
Art.nr. 1299-67

HaloX®-verlengingsringen
Art.nr. 1282-25/50
Art.nr. 1283-25/50
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2

Verwerking
ter plaatse.
De verdere verwerking van de HaloX® -behuizing is heel eenvoudig. Door de behuizingsafmetingen en de universele frontgedeelten kunnen toleranties die bij het leggen van de plaatelementen ontstaan worden gecompenseerd. Als de
plaatelementen zijn gelegd, kunnen de buizen worden
geplaatst. Door de zonder gereedschap te openen combi-invoeren M20/M25 kunnen de buizen snel en veilig worden doorgevoerd. Met de diepteaanslag wordt tegelijk voorkomen dat de
buizen achteraf aan de binnenkant moeten worden ingekort.
Voor lampen of luidsprekers met hogere inbouwdieptes
(> 100 mm) kan de inbouwruimte van de HaloX®-behuizing
achteraf nog met verlengingsringen tot het stortbeton worden
verhoogd.
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3

4

1 Buisinvoer zonder gereedschap voor buizen M20/M25
met diepteaanslag.
2 Gebruiksklare buisinstallatie van de HaloX®-behuizing.
3 Vergroting van de inbouwdiepte met verlengingsringen.
4	Plafonduitsnedes maken (bijv. met MULTI 4000
art.nr. 1083-10) en daarbij de tolerantie in acht nemen.

Installatie in beton | HaloX® voor fabricage in de fabriek

PRESS

45°C

32°C

33°C

1

2

3

1 Inbouwlamp led 35 W.
2 Temperatuurprofiel ledlamp max. 35 W.
3 Het grote contactoppervlak van de behuizingen leidt de warmte rechtstreeks af via het beton en zo worden te hoge temperaturen in de behuizing voorkomen.

PRESS
De innovatieve KAISER-openingstechniek voor de invoer van de elektrische installatiebuizen is uniek. Deze kan zonder gereedschap met
twee vingers worden geopend en is daarna als combi-invoer voor de
elektrische installatiebuizen M20 en M25 beschikbaar. De opening kan
bij de verkeerde plaatsing ook eenvoudig weer worden gesloten, zodat
er geen beton in kan komen. De buishouder is met maximale houdkracht uitgevoerd, zodat de elektrische installatiebuizen er tijdens het
storten van het beton niet uit kunnen schuiven. Met de diepteaanslag
wordt verder voorkomen dat de buizen achteraf aan de binnenkant
moeten worden ingekort.
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Voor inbouw achteraf.
HaloX®-inbouwset. HaloX® voor massieve
betonnen plafondplaten.
De HaloX®-inbouwset kan achteraf met en zonder trafotunnel in al
afgemaakte platenplafonds worden ingebouwd. Houd daarbij
rekening met de plafonddikte en de bouwkundige verandering van het
plafond (bijv. brandveiligheid en statica).

HaloX®-inbouwset

De HaloX® betonnen inbouwbehuizing voor massieve betonnen plafonds kan in bestaande of achteraf geplaatste kernboringen
worden gebruikt.

HaloX® betonnen inbouwbehuizing voor massieve betonnen plafondplaten
5 In het masieve platenplafond wordt een kernboring met Ø 150-160 mm gemaakt.
6 De frontgedeelten en verlengingsringen worden samen met inachtneming van de plafonddikte en inbouwdiepte in elkaar geklikt.
7 Met de universele openingensnijder (art.nr. 1085-80) worden precieze doorvoeropeningen
voor de opgegeven buisdiameters gemaakt. De volledige behuizing met installatiebuis
wordt in de kernboring geplaatst.
8 De vrije ruimte wordt met beton gevuld en afgedicht.

1 In het platenplafond wordt een kernboring met Ø 150-160 mm gemaakt.
2 De frontgedeelten en verlengingsringen worden samen met inachtneming van de plafonddikte en inbouwdiepte in elkaar geklikt.
3 De behuizing wordt in de kernboring geplaatst en bevestigd.
4 De op de wapening bevestigde behuizing zit nu vast en past precies.

Platenplafond

Massieve betonnen plafondplaten
HaloX® -behuizing voor kernboringen in massieve plafonds
Art.nr. 1290-30

HaloX® 100

50 mm
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10 mm
10 mm
10 mm

HaloX®-inbouwset
1281-20

20 mm

HaloX®-frontgedeelte
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Voor het maken van
nauwkeurige invoeropeningen

Getrapte boor
Art.nr. 1284-32

Universele openingssnijder
Art.nr. 1085-80

Installatie in beton | HaloX®

Systeemoverzicht HaloX® voor latere inbouw
Het HaloX®-systeem voor fabricage in de fabriek bestaat uit verschillende componenten die afhankelijk van het
gebruik individueel worden samengesteld. Kies aan de hand van de volgen stappen de benodigde componenten:

Max. inbouwdiameter lampen/luidsprekers
100 mm
Inbouwruimte voor lampen/luidsprekers
1 en
bedrijfstoestellen

Platenplafond

Massieve betonnen plafondplaat

Zonder extra ruimte voor bedrijfstoestellen
HaloX® 100
inbouwset
1281-20

+

HaloX® 100
1281-00

+

HaloX® 100
tunnel 190
1281-30

HaloX®-behuizing voor 
kernboringen in massieve plafondplaten
1290-30

Extra ruimte voor bedrijfstoestellen

tot max. 150 x 90 x 50 mm

HaloX® 100
inbouwset
1281-20

Uitlaat voor gebruiksklare kabels
HaloX® 100
inbouwset
1281-20

+

HaloX® 100
met multi-buisinvoer
1281-15

2 Dikte van het platenplafond
Dikte van het platenplafond > 50 mm

Verlengingsringen
10/25/50 mm
1281-21 / 25 / 50

3 Inbouwdiameter lampen/luidsprekers
Rond
Ronde frontgedeelten

Ø 68-100 mm

Vierkant
Vierkante frontgedeelten

68 x 68 - 75 x 75 mm

Zichtbeton: rond
Ronde frontgedeelten met elastomeerdichting
voor zichtbeton

Ø 68-100 mm

Zichtbeton: vierkant
Vierkante frontgedeelten met elastomeerdichting voor zichtbeton

68 x 68 - 75 x 75 mm

Universeel
Universeel frontdeel kunststof (a)
of mineraalvezelplaat (b)
Specifiek
Individuele styropor-vormstukken
(optioneel voor zichtbeton)

a
b

Ø max. 100 mm

•

4 Inbouwdiepte
Inbouwhoogte > 110 mm

Verlengingsringen
10/25/50 mm
1281-21 / 25 / 50
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Inbouwbehuizing voor energieefficiëntie: droogbouw/gevelisolatie
•	Vrije ruimte voor lampen en luidsprekers
•	Voorkom verborgen brandgevaar
•	Aantoonbare, langdurige luchtdichtheid
conform DIN 18015-5 of DIN 4102-7
•	Systemen voor de montage achteraf, van onderaf
• Installatie zonder warmtebruggen in geïsoleerde plafonds

Droogbouw
Systeem
ThermoX® LED
voor starre en zwenkbare
led-inbouwlampen

p. 26
Productdetails
Installatie onder
luchtdicht niveau
Installatie in
luchtdicht niveau
Hoogte behuizing
Max. inbouwdiameter 
lampen/luidsprekers
max. inbouwdiepte (ID)
lampen/luidsprekers
Inbouwvarianten
Inbouw achteraf
Wandinbouw
In geïsoleerde plafonds
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Gevelisolatie
ThermoX®-systeem

EnoX®-systeem

voor halogeenspots
en ledlampen

voor halogeenspots,
ledlampen
en displays

p. 28

p. 29

ThermoX® Iso +inbouwbehuizing
voor lampen in geïsoleerde
plafonds

p. 30

•

•

•

-

-

-

•

-

70/95 mm

90 mm

60 mm

160 mm

70/81 mm

86 mm

120 mm

86 mm

60/85 mm

65/70 mm

57 mm

min. 70 mm

•
-

•
-

•
•

•

Energie-efficiëntie | Behuizing voor plafonds/wanden

ThermoX® LED-systeem

Holle plafonds

•	Voor de installatie in geïsoleerde holle plafonds
•	Inbouw achteraf, van onderaf
•	Montage van de behuizing zonder gereedschap
•	Garandeerd luchtdichte installatie
•	Oppervlaktestructuur aan de achterzijde zorgt voor
optimaal warmtebeheer
•	Speciaal genopte oppervlaktestructuur voor duurzame
en betrouwbare bevestiging van de lamp in de behuizing

ThermoX®-systeem

Holle plafonds

•	Inbouwbehuizing voor halogeenlampen en draaibare
led-inbouwlampen
•	Voorkomt brand en behoudt luchtdicht niveau
•	Voor geïsoleerde holle plafonds
•	Twee verschillende soorten frontgedeelten
•	Geïntegreerde afsluitklep voor de doorvoer
van bedrijfstoestellen
•	Plafonduitlaten tot Ø 86 mm
•	Inbouw van bovenaf en onderaf mogelijk

EnoX®-systeem

Holle plafonds/-wanden

• Luchtdichte installatie conform de Duitse energiebesparingsverordening (EnEV)
• Geen extra installatieniveau vereist
• Voor plafonds en wanden bij renovatie en nieuwbouw
• Doorvoer van leidingen en buizen zonder gereedschap
•	Thermisch geïsoleerde installatieruimte
300 x 200 x 55 mm
•	ECON®-techniek voor luchtdichte doorvoer zonder
gereedschap
•	FX4-techniek voor snelle hollewandmontage

ThermoX® Iso +-inbouwbehuizing

Geïsoleerde plafonds

•	Voor de installatie van lampen en inbouwapparaten
in geïsoleerde plafonds
•	Geschikt voor alle gangbare isolatiematerialen
•	Thermisch geïsoleerde installatieruimte
•	Door het geïntegreerde isolatie-element
worden warmtebruggen voorkomen
•	Voor isolatiedikten van 100 tot 160 mm
(170 tot 350 mm met opruwelement)
•	Aanpassing aan de isolatiedikte in stappen van 10 mm
•	Inbouwdiameter tot Ø 86 mm
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INNOVATION

Luchtdichte inbouwruimte
voor led-inbouwspots.
Inbouwbehuizing ThermoX® LED.
De ThermoX® LED-inbouwbehuizing voor de luchtdichte inbouw van vaste en
draaibare led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing
beschermt het omringende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen hoge bedrijfstemperaturen en zorgt voor een luchtdichte afsluiting. Zo wordt niet alleen een
ongecontroleerde luchtuitwisseling, maar ook langdurige schade die daardoor kan
ontstaan, zoals schimmelvorming in de plafondisolatie, voorkomen.
•
•
•
•
•

Voor de luchtdichte installatie in geïsoleerde holle plafonds
Inbouw achteraf, van onderaf
Montage van de behuizing zonder gereedschap
Gegarandeerd luchtdichte installatie
Oppervlaktestructuur aan de achterzijde zorgt voor optimaal
warmtebeheer
• Speciaal genopte oppervlaktestructuur voor duurzame en betrouwbare bevestiging
van de lamp in de behuizing
• Voorkomt verborgen brandgevaar
Certificaat voor de kwaliteit van de luchtdichtheid
Gegarandeerd luchtdichte behuizing voor de energiezuinige
elektrische installatie van inbouwlampen. Het betreffende
certificaat kan bij ons worden aangevraagd of rechtstreeks
worden gedownload op onze website.
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luftdicht
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Gegarandeerde luchtdichtheid, dankzij flexibele spreidhouders zelfs bij uitgerekte veren.
Zwenkmodule maakt doelgericht uitlijnen van de inbouw-ledlamp mogelijk.
Vlakke behuizing maakt gebruik in lage plafondconstructies, bijv. constructies van houten latten, mogelijk.
Temperatuurprofiel led-inbouwarmatuur.

De inbouwbehuizing ThermoX® LED heeft nog
meer voordelen. Door de volledig luchtdichte
installatie kan geen stof of vuil van het verlaagde plafond binnendringen, wat ervoor zou zorgen dat het koellichaam minder goed werkt. In
combinatie met de thermische scheiding tussen
de lamp en het bedrijfstoestel wordt op die
manier de maximale levensduur bereikt en verborgen brandgevaar voorkomen.

De oppervlaktestructuur aan de
achterzijde zorgt voor minimaal
contact met de dampremming en
een optimale warmteafvoer.

Holle plafonds
ThermoX® LED
Art.nr. 9320-10

ThermoX® LED
Art.nr. 9320-11

Ø 74 mm
d: 75 mm

ThermoX® LED
Art.nr. 9320-20

Ø 74 mm
d: 95 mm

ThermoX® LED
Art.nr. 9320-21

Ø 86 mm
d: 75 mm

Ø 86 mm
d: 95 mm

(d: diepte)

De passende frezen met randverzinkers Ø 74 mm en Ø 86 mm vindt u in de catalogus of op kaiser-elektro.de.
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Luchtdichte inbouwruimte
voor halogeen- en led-inbouwlampen.
ThermoX®-inbouwbehuizing.

luftdicht

Het intelligente behuizingssysteem beschermt tegen het verborgen
brandgevaar dat door de extreem warme halogeenlampen, maar ook
koellichamen van ledlampen in verlaagde plafonds en bij het dak ontstaat.
De inbouwbehuizing beschermt daarbij vooral het dampwerende folie
dat een belangrijk onderdeel van de luchtdichte gebouwmantel is. De
inbouwbehuizing voorkomt verder de veelvoorkomende stofranden rond
de inbouwlampen.

Holle plafonds
ThermoX®-behuizing
voor laagspannings- en
hoogspanningslampen
Art.nr. 9300-01 / 02 / 03

ThermoX® universele inbouwbehuizing met mineraalvezelplaat
Art.nr. 9300-22

De ThermoX® -behuizing is perfect voor de inbouw van inbouwlampen
in plafonds met houten panelen en cassetteplafonds alsook naadloze
onderplafondconstructies van gipskarton, mineraalvezelplaten, mdf en
spaanplaten met dubbele betengeling en opliggende isolatie. De behuizing is zowel voor laagspannings- als hoogspanningslampen geschikt, of
ze nu in nieuwbouw of achteraf in bestaande gebouwen worden
geplaatst. Met de optionele decoratieve ringen als estische accenten kan
de behuizing bij inbouw achteraf aan het zicht worden onttrokken.
•
•
•
•

Winddicht en voorkomt brand
Plafonddoorvoeropeningen tot Ø 86 mm
Inbouw van bovenaf en onderaf mogelijk
Ook inbouw achteraf mogelijk
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ThermoX®
sierkappen
Art.nr. 9301-...

ThermoX®-frontringen
Art.nr. 9300-41 / 42 / 43

ThermoX®
universeel frontgedeelte
Art.nr. 9300-93

Energie-efficiëntie | Behuizing voor plafonds/wanden

Luchtdichte installatie
in de isolatielaag.
EnoX®-inbouwbehuizing.

luftdicht

De EnoX® -inbouwbehuizing wordt voor wanden en plafonds van licht materiaal gebruikt die
onderdeel van een luchtdichte gebouwmantel conform de Duitse energiebesparingsverordening
(EnEV) zijn. De behuizing biedt een flexibel te gebruiken installatieruimte die in de isolatielaag
wordt geïntegreerd. Zo wordt ongecontroleerde luchtuitwisselinng voorkomen en kunnen lampen, luidsprekers, displays of elektronische componenten (zoals actuatoren, voedingen) luchtdicht
en beschermd tegen stof worden geïnstalleerd.
De doorvoer zonder gereedschap en de ingebouwde kabelhouder van de ECON® -techniek zorgen voor een snelle en veilige installatie.
• Geen installatieniveau vereist
• Voor wanden en plafonds, bij renovatie en nieuwbouw
• Thermisch geïsoleerde installatieruimte 300 x 200 x 55 mm
• ECON®-techniek voor luchtdichte doorvoer zonder gereedschap

Holle plafonds/wanden
EnoX®-inbouwbehuizing
Art.nr. 9350-21

EnoX®-schuimafdichting
Art.nr. 9350-99

Daarbij kan voor de montage in of op de daksparren, direct op OSB-platen
alsook in plafonds en wanden worden gekozen. De behuizing wordt gewoon
volgens het principe van hollewanddozen vastgeschroefd. De bevestiging op
het dampwerende folie wordt met de EnoX® -schuimafdichting luchtdicht
uitgevoerd. Na het aanbrengen van de planken heeft u een (thermisch) geïsoleerde installatieruimte voor lampen, luidsprekers, displays en nog veel
meer.
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INNOVATION

Voor led-inbouwlampen en inbouwapparaten in geïsoleerde buitenplafonds met gevelisolatie.
ThermoX® Iso +-inbouwbehuizing.
De inbouwbehuizing ThermoX® Iso + is de perfecte oplossing voor de installatie van ledlampen en inbouwapparaten in buitenplafonds met gevelisolatie. Hiermee kunnen ledlampen met een vermogen van 8 watt en het voorschakelapparaat veilig worden ondergebracht. De inbouwbehuizing is voor alle standaard isolatiematerialen, zoals houtvezelisolatie,
glasschuim, mineraalschuim of geëxpandeerd polystyreen (EPS) geschikt.
Deze zorgt ervoor dat vaste en draaibare led-inbouwlampen veilig en zonder warmtebruggen in geïsoleerde plafonds kunnen worden geïnstalleerd. De behuizing beschermt het
omringende isolatiemateriaal tegen de hoge bedrijfstemperaturen van de ledlamp en
beschermt de ledlamp zelf tegen vuil.
Door het geïntegreerde isolatie-element worden warmtebruggen doeltreffend voorkomen.
Isolatiediktes van 100 mm tot 160 mm kunnen in stappen van 10 mm worden ingesteld
door de behuizing eenvoudig af te frezen. De inbouwdiepte voor de led-inbouwarmaturen
of een ander inbouwapparaat bedraagt afhankelijk van de ingestelde isolatiedikte tussen 70
mm en 130 mm. Bij isolatiediktes van 170 mm tot 350 mm wordt het opruwelement eenvoudig achter de inbouwbehuizing gemonteerd. Ook het opruwelement kan in stappen van
10 mm worden ingesteld.
De frontplaat heeft een vaste inbouwdiameter van 68 mm om uit te kloppen of een universeel te gebruiken vlak tot Ø 86 mm om uit te frezen.
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ThermoX® Iso + is voor isolatiediktes van
100 tot 160 mm geschikt – met verhogingselement zelfs tot 350 mm.

Energie-efficiëntie | Behuizing voor plafonds/wanden

1

2

3

4

ThermoX® Iso + kan in alle standaard isolatiematerialen worden gebruikt, zoals
1 Houtvezelisolatie ...
2 Schuimglas ...
3 Mineraalschuim of ...
4 Geëxpandeerd polystyreen (EPS).

Met behulp van de schaalverdeling wordt de behuizing in stappen van 10 mm aan de isolatiedikte aangepast.

Temperatuurprofiel: inbouwbehuizing voor de buitenisolatie (omgevingstemperatuur 25 °C) met ledverlichting 8 watt.

Met een warmtebrugberekening
van het Duitse Passivhaus Institut is
aangetoond dat het extra warmteverlies met de warmtebrug in de
constructie in energiezuinige nieuwbouwhuizen kan worden gecompenseerd. De inbouwbehuizing is
ook geschikt voor gebruik in passiefhuizen.
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1 Aanpassing aan de isolatiedikte (< 160 mm) door eenvoudig afsnijden met behulp van schaalverdeling of (> 160 mm) met opruwelement.
2 Talloze mogelijkheden voor buis- en kabelinvoer. Voor het uitbreken of met de universele openingssnijder (art.nr. 1085-80) tot stand brengen.
3 Plafonduitlaat Ø 68 mm om uit te kloppen, plafonduitlaat tot Ø 86 mm om uit te frezen.
4 Montage van de led-inbouwspot met voldoende ruimte voor het voorschakelapparaat.

KAISER ThermoX Iso + heeft in 2019 de 'BAKA-prijs' voor productinnovatie gewonnen. BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e. V en
de beurs in München loven samen met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken deze prijs voor innovatieve productideeën en systeemoplossingen speciaal voor toepassingen in bestaande gebouwen uit.

Buitenplafonds met gevelisolatie
ThermoX® Iso + inbouwbehuizing
Isolatiedikte: 100 mm - 160 mm
Art.nr. 1159-70

Opruwelement
Art.nr. 1159-71

Combinatie
Isolatiedikte: 170-350 mm
Art.nr 1159-70 +
Art.nr 1159-71

1

4

5

2

3

1 Isolatielement, 2 ThermoX® Iso +,
3 Frontplaat (art.nr. 1159-70)
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4 Opruwelement
(Art.nr. 1159-71)

5 ThermoX® Iso +
met opruwelement

Brandbeveiliging | Brandwerende behuizing FlamoX®

Inbouwbehuizing voor
brandwerende plafonds.
•	Veilige, gecertificeerde brandwerende behuizing voor inbouwlampen en luidsprekers in brandwerende plafonds
• Geïntegreerde isolatielaagvormer krijgt in brandwerende plafonds de brandwerendheidsklasse van het plafond
• Deze voorkomt dat brand en rookgassen zich kunnen verspreiden en beschermen op die manier de vluchtwegen
• Geschikt voor brandbelasting van boven- en onderaf

Plafonddoos
HWD 30

FlamoX®-systeem
voor lampen en luidsprekers

p. 34
Inbouwafmetingen lampen, luidsprekers
Max. inbouwdiameter lampen/luidsprekers
Voor universele inbouwdiameters
max. inbouwdiepte (ID)
lampen/luidsprekers
Inbouwvarianten
Inbouw achteraf
In zelfstandige 
verlaagde plafonds EI30 / F30
Montage zonder extra ophanging
Montage zonder extra brandwerende materialen
of afdichtingsmaterialen

voor plafondlampen,
rookmelders, ...

p. 34

p. 36

100 mm
•

180 mm
•

-

100 mm

150 mm

44/54,5 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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INNOVATION

Voor lampen en luidsprekers. FlamoX®
brandwerende behuizing.
De FlamoX® brandwerende behuizingen vormen de nieuwe generatie van de beproefde
brandwerende behuizingen voor de montage van inbouwapparaten, zoals lampen, luidsprekers
of andere apparaten in hangende brandwerende plafonds.
Bij de nieuwe generatie behuizingen zijn de afmetingen aan de moderne verlichting aangepast, zodat ze universeel in gebruik zijn. In de inbouwbehuizingen kunnen nu ook ledlampen,
spaarlampen, halogeenlampen met laag- en hoogspanning alsook luidsprekers en andere apparaten inclusief eventueel benodigde bedrijfstoestellen worden geïnstalleerd. De behuizingen kunnen in brandwerende plafonds eenvoudig van onderaf worden gemonteerd door de installatieopening die daarvoor moet worden gemaakt. Door het lage gewicht van de behuizing wordt
zelfs als er lampen of luidsprekers in zijn geplaatst de extra toegestane gewichtsbelasting van 5
kg/m² niet overschreden. Zo zijn er geen extra ophangingen nodig.

KAISER FlamoX heeft in 2017 de 'BAKA-prijs'
voor productinnovatie gewonnen. BAKA
Bundesverband Altbauerneuerung e. V en de
beurs in München loven samen met het Duitse
ministerie van Binnenlandse Zaken deze prijs
voor innovatieve productideeën en systeemoplossingen
speciaal
voor
toepassingen in bestaande
gebouwen uit.

De FlamoX® -behuizingen hebben de brandwerendheidsklasse F30 (EI30) en kunnen brand van
boven- en onderaf aan. Zo kan de optimale bouwkundige brandbeveiliging voor brandwerende
plafonds door de elektrische installateur worden gegarandeerd.

Werking van de isolatielaagvormer in geval van brand (brandbelasting van onderuit)

Door overmatige hitte schuimt de isolatielaagvormer op, waardoor de brand en rook zich niet verder kunnen verspreiden.
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Brandbeveiliging | Brandwerende behuizing FlamoX®

EI 30

1

2

3

4

1 Z odra de plaats van de armaturen is bepaald, worden de schroefpunten en de uitsparing afgetekend met behulp van de sjabloon.
2 Plaats de behuizing in de inbouwopening.
3 Bevestigingslippen met gatenpatroon voor eenvoudige en snelle schroefbevestiging op het brandwerende plafond.
4 Binnenzijde bestaat uit een isolatielaagvormend brandwerend materiaal en een plaat die bij brand
automatisch sluit.

Brandwerende plafonds
FlamoX®
brandwerende behuizing
Art.nr. 9435-04

FlamoX®
brandwerende behuizing
Art.nr. 9435-03
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Voor brandwerende plafonds EI30-EI90.
Plafonddoos HWD 30.
De installatiedoos HWD 30 voor brandwerende plafonds zorgy voor betrouwbare brandbeveiliging van EI30 tot EI90. De geïntegreerde isolatielaagvormer van met de AFS-techniek van
KAISER begint in geval van brand te schuimen en sluit de opening onmiddellijk af. Ook bij installatie achteraf zorgt de HWD 30 voor veiligheid.

Toepassingsvoorbeelden
De plafonddoos HWD 30 maakt het mogelijk om bijvoorbeeld aanwezigheids- en rookmelders of led-vluchtwegverlichting ook in brandwerende plafonds te installeren zonder de brandwerendheidsklasse in gevaar brengen.
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Brandbeveiliging | Plafonddoos HWD 30

2

3 -

3

1

1 Zonder mineraalwol is de brandwerendheidsklasse bij de installatie van de plafonddoos HWD 30 EI30.

•
•
•
•
•

2M
 et mineraalwol is de brandwerendheidsklasse bij de installatie van de plafonddoos
HWD 30 EI60.
3 Door overmatige hitte schuimt de isolatielaagvormer op, waardoor de brand en rook zich niet
verder kunnen verspreiden.

ETA-18/0091

Voor brandwerende plafonds EI30-EI90
Geen bekisting nodig
Voor de montage van rookmelders, lampen, bewegingsmelders enz.
Met brandwerend deksel als verbindingsdoos te gebruiken
Ook installatie achteraf mogelijk

Typegoedkeuring
Z-19.21-1788

Brandwerende plafonds
Plafonddoos HWD 30
Art.nr. 9463-50
Ø 74 mm
d: 44 mm

Plafondverbindingsdoos
HWD 30
Art.nr. 9464-50

Brandwerend deksel
Art.nr. 1184-94

Ø 74 mm
d: 54,5 mm
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1

Lampmontage voor
geïsoleerde buitengevels
en betonnen plafonds.
Met de telescopische-, universele- en systeem-apparatuurhouder kunnen verschillende
aanbouwapparaten, zoals buitenlampen en bewegingsmelders, op de geïsoleerde gevel worden
gemonteerd. Beide apparatuurhouders worden mechanisch op het metselwerk gemonteerd,
zodat de lasten van de aanbouwapparaten goed kunnen worden gedragen.
De mini-apparatuurhouder is perfect voor het stevig bevestigen van apparaten, zoals lampen,
camera's, bewegingsmelders, brievenbussen en veel andere systemen, op wanden met reeds
aangebrachte gevelisolatie.

Geïsoleerde buitengevels
Universele apparatuurhouder
Isolatiedikte: 60-360 mm
Art.nr. 1159-24 / 27

Systeem-apparatuurhouder
Isolatiedikte: 160-310 mm
Art.nr. 9966.21 / 22

Telescopische apparatuurhouder
Isolatiedikte: 80-200 mm
Art.nr. 1159-60

Mini-apparatuurhouder
Art.nr. 1159-50
Ø 20 mm
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Dozen en systemen voor lampen

2

3

4
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Er zijn veel verschillende betoninbouwdozen
voor het aanbrengen van lampen verkrijgbaar.
In de plafonddozen kan een lamphaak worden
geschroefd. De plafond- en wanduitlaten hebben naast de uitlaatopening een schroefvlak
voor het bevestigen van lampen en andere
apparaten.

1
2
3
4
5

Universele apparatuurhouder
Telescopische apparatuurhouder
Mini-apparatuurhouder
Plafondverbindingsdoos met lamphaken
Universele plafond- en wanduitlaat

Betonnen plafonds
B1 Plafondverbindingsdoos
Art.nr. 1265-11
Art.nr. 1265-12

Doos voor platenplafonds,
voor latere inbouw
Art.nr. 1247-01

B1 Plafondverbindingsdoos voor grote
buizen
Art.nr. 1260-11

B1 Universele plafonduitlaat
Art.nr. 1249-13
Art.nr. 1265-13

Grote doos voor platenplafonds Universele plafond- en wanduitlaat
Art.nr. 1227-55
Art.nr. 9959
Art.nr. 1227-54

B1 koppeldoos 45°
Art.nr. 1249-11
Art.nr. 1249-12

Grote doos voor
platenplafonds 115
Art.nr. 1227-50

Plafonduitlaat
Art.nr. 9955

Lamphaak
Art.nr. 1225-.../1226-...
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Ø 68-80 mm

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

Lampmontage
in geïsoleerde
(holle) plafonds.
De afstandshouder voor de inbouw van draaibare halogeen- en led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing zorgt ervoor dat er voldoende afstand tussen
de lamp en het omringende materiaal is. Materiaal, zoals dampscherm en isolatie, wordt zo
effectief tegen de hoge bedrijfstemperaturen van de lampen beschermd.

De plafondlamp-aansluitdoos biedt ruimte voor
het aansluiten van verschillende plafondlampen. De
doos is voorzien van lamphaken voor het ophangen
van hanglampen.

• Inbouw in openingen Ø 68 mm tot 80 mm
• Maximale flexibiliteit: inbouwhoogte tussen 40 mm en 100 mm
• Welk beplankingsmateriaal en welke dikte ook worden gebruikt
• Kan er niet uit schuiven, ligt op het plafond
• Te gebruiken voor alle gangbare lichtmiddelen: op laagspanning en hoogspanning en leds
• Goede zichtbaarheid in het plafond door keuze voor licht materiaal

•M
 et metalen schroefdraad M5 voor lamphaken,
lengte min. 55 mm
• Max. belasting 20 N (2 kg)
• Ook als verbindingsdoos voor plafondlampen te
gebruiken
• Met opsluitrand

Geïsoleerde/holle
Geïsoleerde plafonds
plafonds
Afstandshouder
Art.nr. 9310-10

Plafondlampaansluitdoos
Art.nr. 9063-50
Ø 68 mm
d: 47 mm
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Lamphaken
Art.nr. 1226-..

Installatie in beton | Overzicht

Vrije ruimte voor lampen en luidsprekers.
In één oogopslag.
Stortbeton
Inbouwafmeting tot Ø 100
mm

HaloX® 100
met tunnel 190
voor stortbeton
1281-30 | S. 8

HaloX® 100
voor stortbeton
1281-00 | S. 8

HaloX® 100 met multi-bui- HaloX® 100 frontgedeelten HaloX® 100 frontgedeelten HaloX® 100 frontgedeelten
sinvoer
1281-01...07 | S. 8
voor vierkante plafonduit- voor zichtbeton
1281-15 | S. 8
laat
1281-61...67 | S. 8
1281-08/09 | S. 8

HaloX® 100 frontgedeelten HaloX® 100 universeel
voor vierkante plafonduit- frontdeel kunststof
laat, voor zichtbeton
1281-10 | S. 8
1281-68/69 | S. 8

HaloX® 100 universeel
frontdeel met mineraalvezelplaat
1281-11 | S. 8

 erlengingsring Prefix®-montageset
HaloX® 100 v
1281-21/25/50 | S. 8
1299-65 | S. 8

HaloX® 180
met tunnel 325
voor stortbeton
1282-40 | S. 8

HaloX® 180 frontgedeelten
1282-01...06 | S. 8

Wandinbouwset
1299-60...64 | S. 8

Prefix® -montageset
1299-66 | S. 8

HaloX® 250 frontgedeelten
voor zichtbeton
1283-61...66 | S. 8

Inbouwafmeting tot Ø 180
mm

HaloX® 180
voor stortbeton
1282-00 | S. 8

HaloX® 180
met tunnel 190
voor stortbeton
1282-30 | S. 8

HaloX® 180 universeel
HaloX® 180
frontdeel met mineraal- verlengingsring
vezelplaat
1282-25 / 50 | S. 8
1282-11 | S. 8

HaloX® 180 frontgedeelten
voor zichtbeton
1282-61...66 | S. 8

HaloX® 180 universeel
frontdeel kunststof
1282-10 | S. 8

HaloX® 250 universeel
frontdeel kunststof
1283-10 | S. 8

HaloX® 250 universeel
frontdeel met mineraalvezelplaat
1283-11 | S. 8

Inbouwgrootte tot Ø 250
mm

HaloX® 250
voor stortbeton
1283-00 | S. 8

HaloX® 250
met tunnel 325
voor stortbeton
1283-40 | S. 8

HaloX® 250 frontgedeelten
1283-01...06 | S. 8

HaloX® 250
verlengingsring
1283-25 / 50 | S. 8

Wandinbouwset
1299-60...64 | S. 8

Prefix® -montageset
1299-66 | S. 8

Universele inbouwbehuizing

Universele
inbouwbehuizing
90 x 90 x 70 mm
1223-22 | S. 14

Universele
inbouwbehuizing
150 x 90 x 70 mm
1224-22 | S. 14

Universele
inbouwbehuizing
408 x 308 x 135 mm
1297-34 | S. 14

Universele
inbouwbehuizing
128 x 128 x 86 mm
1295-22 | S. 14

Universele
inbouwbehuizing
408 x 308 x 235 mm
1297-35 | S. 14

Universele
inbouwbehuizing
180 x 180 x 90 mm
1296-22 | S. 14

Universele
inbouwbehuizing
250 x 220 x 90 mm
1297-22 | S. 14

Universele
inbouwbehuizing
258 x 188 x 135 mm
1298-37 | S. 14

Universele
inbouwbehuizing
258 x 188 x 200 mm
1298-38 | S. 14

Prefix® -vleugelset
9940.20 / 40 | S. 14
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Fabricage in de fabriek
Inbouwgrootte tot Ø 180 mm | lijmbevestiging

HaloX® 180
1282-71 | S. 16

HaloX® 180
met tunnel 190
1282-72 | S. 16

HaloX® 180
verlengingsring
1282-25 / 50 | S. 16

HaloX® 180 reservemineraalvezelplaat
1282-27 | S. 16

HaloX® 180
met tunnel 325
1282-76 | S. 16

HaloX® 180
verlengingsring
1282-25 / 50 | S. 16

Hechtmagneet 40 mm
1299-67 | S. 16

HaloX® 250
verlengingsring
1283-25 / 50 | S. 16

HaloX® 250 reservemineraalvezelplaat
1283-27 | S. 16

HaloX® 180
met tunnel 325
1282-73 | S. 16

Inbouwgrootte tot Ø 180 mm | magneetbevestiging

HaloX® 180
1282-74 | S. 16

HaloX® 180
met tunnel 190
1282-75 | S. 16

Inbouwgrootte tot Ø 250 mm | lijmbevestiging

HaloX® 250
1283-71 | S. 16

HaloX® 250
met tunnel 325
1283-73 | S. 16

Inbouwgrootte tot Ø 250 mm | magneetbevestiging

HaloX® 250
1283-74 | S. 16

HaloX® 250
met tunnel 325
1283-76 | S. 16

HaloX® 250
verlengingsring
1283-25 / 50 | S. 16

Hechtmagneet 40 mm
1299-67 | S. 16

Platenplafond / massieve betonnen plafondplaten
Installatie achteraf - inbouwgrootte tot Ø 100 mm

HaloX® inbouwset
1281-20 | S. 22

HaloX® behuizing voor kernboringen in massieve plafonds
1290-30 | S. 22

Holle plafonds / holle wanden / geïsoleerde plafonds
Ø 74 mm

ThermoX® LED
9320-10 | p. 26

Ø 120 mm

ThermoX®-behuizing voor
laagspannings- en hoogspanningslampen
9300-01/02/03 | p. 28
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Ø 74 mm

ThermoX® LED
9320-11 | p. 26

Ø 86 mm

ThermoX® LED
9320-20 | p. 26

Ø 86 mm

ThermoX® LED
9320-21 | p. 26

EnoX®-behuizing voor
lampen en luidsprekers
9350-21 | p. 29

EnoX®schuimafdichting
9350-99 | p. 29

Ø 120 mm

ThermoX® universele
inbouwbehuizing met
mineraalvezelplaat
9300-22 | p. 28

www.kaiser-elektro.de

ThermoX®
Sierkappen
9301-... | p. 28

ThermoX®
Frontring
9300-41/42/43 | p. 28

ThermoX®
universeel frontgedeelte
9300-93 | p. 28

Inbouwbehuizing
ThermoX® Iso +- |
opruwelement
1159-70 | 1159-71 | S. 30

Afstandshouder
9310-10 | p. 40

Installatie in beton | Overzicht

Brandwerende plafonds
Brandwerende plafonddozen HWD 30 | EI30 - EI90

Ø 74 mm

Plafonddoos HWD 30
9463-50 | p. 36

Ø 74 mm

Plafondverbindingsdoos HWD 30
9464-50 | p. 36

Brandwerend deksel
HWD 30-120
1184-94 | p. 36

Brandwerende behuizing | EI30
Ø 100 mm

FlamoX® brandwerende
behuizing
9435-04 | p. 34

Ø 180 mm

FlamoX® brandwerende
behuizing
9435-03 | p. 34

Montage op gevels en plafonds
Montage van armaturen op gevelisolatie

Universele apparatuurhouder
1159-24 | p. 38

Opruwelement
1159-27 | p. 38

Systeemapparatuurhouder 160-240 mm
9966.21 | p. 38

Systeemapparatuurhouder 240-310 mm
9966.22 | p. 38

Telescopische apparatuurhouder
1159-60 | p. 38

Mini-apparatuurhouder
1159-50 | p. 38

Montage van lampen op betonnen plafonds

B1 Plafondverbindingsdoos
1265-11 | p. 39

B1 Plafondverbindingsdoos
1265-12 | p. 39

B1 Plafondverbindingsdoos voor grote buizen
1260-11 | p. 39

B1 Koppeldoos 45°
1249-11 | p. 39

B1 Koppeldoos 45°
1249-12 | p. 39

B1 Universele plafonduitlaat 45°
1249-13 | p. 39

B1 Universele plafonduitlaat
1265-13 | p. 39

Doos voor platenplafonds, voor latere
inbouw
1247-01 | p. 39

Universele plafond- en
wanduitlaat
9959 | p. 39

Plafonduitlaat
9955 | p. 39

Grote doos
voor platenplafonds
1227-55 | p. 39

Grote doos
voor platenplafonds
1227-54 | p. 39

KAISER-projectlijsten
Hier vindt u de juiste lijst voor uw project!
Grote doos voor
platenplafonds 115
1227-50 | p. 39

Lamphaak
1225-... / 1226-... | p. 39

Montage van lampen op holle plafonds

Plafondlamp-aansluitdoos
9063-50 | p. 40

Bespaar kostbare tijd en maak gebruik van de standaard KAISER-projectlijsten. Hier vindt u bij elke
toepassing de passende producten in een lijst. Hier
kunt u ook uw eigen projectlijsten aanmaken. Voeg
daarvoor gewoon producten die u voor uw project
nodig heeft aan uw projectlijst toe.

Lamphaak
1226-.. | p. 40

Projecten voor inbouwbehuizing
/ lampen en luidsprekers

Hoogwaardig systeemgereedschap voor de professionele elektrische
installatie vindt u in de catalogus van KAISER of op kaiser-elektro.de
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Systemen en oplossingen voor de
professionele elektrische installatie.

Stralingsbescherming.

Met de innovatieve KAISER-producten zorgt u ervoor dat
uw installatie aan de vereisten van de EU-richtlijnen en de
nationale richting, zoals de energiebesparingsverordening, voldoet.

Door het gebruik van de nieuwe stralingsbeschermingsbuizen blijft de stralingsbescherming intact zonder extra
maatregelen voor afscherming te worden genomen.

Brandbeveiliging.

Bouwen.

De brandbeveiligingssystemen van KAISER bieden betrouwbare oplossingen voor elektrische installaties in
brandwerende wanden en plafonds.

KAISER biedt afgestemde productsysteemoplossingen die
bij het verbouwen, renoveren en moderniseren op een
veilige, bestendige en praktijkgerichte manier kunnen
worden gebruikt.

Geluidsisolatie.

Betonconstructie

De innovatieve geluiddempende dozen van KAISER
voldoen ook bij ingebouwde installaties aan de vereisten van het gebouw met geluiddempende muren.

Complete systemen voor stortbeton en fabricage in de
fabriek. Perfect afgestemd op de elektrische installatiewerkzaamheden van de vakhandel.

Technische informatie en advies
Alle aanvullende informatie over producten, systeemoplossingen en communicatiemedia vindt u op onze
website: www.kaiser-elektro.de
Voor vragen of informatie helpt het team van technische adviseurs u graag verder. Zo kunt u contact met ze
opnemen: +49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de
KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
GERMANY
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

© KAISER GmbH & Co. KG.2020

Energie-efficiëntie.

NEX0320de_6902-49 | Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

KAISER ontwikkelt en produceert sinds 1904 systemen en producten als basis voor een goede installatie. Over de hele wereld
gebruiken adviseurs en vakmensen de praktische oplossingen van KAISER bij hun dagelijkse werkzaamheden in alle
vormen van installaties.

