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Horké novinky  
na všech kanálech.

V  letáku KAISER vám na našich kanálech 
sociálních sítí průběžně nabízíme atraktivní 
novinky. Dozvíte se tak vše o produktech, 
obdržíte pokyny k  pořádaným akcím 
a nahlédnete do našeho podniku.   

Servis. Zcela jednoduše. 
Inovativní značkové produkty firmy KAISER se vyznačují i perfektním servisem k produktu. Od začátku tak můžete využívat všech 
výhod pro sebe i své zákazníky.

V názorných videích vysvětlujeme všechny výhody produktu a instalace. V online katalogu na stránkách www.kaiser-elektro.de 
vám chytrý filtr produktů pomůže s výběrem správného produktu. Texty nabídek, CAD data a BIM data vám usnadní profesionální 
projektování.

• Online produktový katalog s mnoha funkcemi pro každodenní práci

•   Stažení a vyžádání brožur, katalogů, montážních návodů atd.

• Informace o seminářích, veletrzích a akcích

• Technické poradenství ohledně použití

• Kontakty na prodejce a servis

• Zdroje dodávek

• Kmenová data zboží a ceny

• Texty nabídek

• BIM data

• CAD data

QR kódy vám umožňují 
rychlý a pohodlný přístup 
k informačním videím.

Naše produkty naleznete  
také v našem aktuálním katalogu 
a příručce firmy KAISER a také 
v našich tematických brožurách.

Freiraum.  

Für Leuchten, Lautsprecher 

und Einbaugeräte.
KAISER Elektro-Installation

Die Basis der guten Installation

Systeme und Lösungen für die 
professionelle Elektro-Installation.
KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter  
nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation. 

Energieeffizienz.
Innovative KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, die 
Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen 
Verordnungen, wie der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
zu erfüllen.

Strahlenschutz.
Durch den Einsatz der neuen Strahlen schutz dosen bleibt 
der Strahlenschutz der Wand ohne zusätzliche 
Ab schirmungs  maßnahmen erhalten.

Brandschutz.
KAISER Brandschutz-Systeme bieten Ihnen zuverlässige 
Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutz-
wänden und -decken.

Bauen. 
KAISER hat abgestimmte Produktsystemlösungen, die 
sicher, beständig und praxisgerecht beim Sanieren, Reno-
vieren und Modernisieren zum Einsatz kommen. 

Schallschutz.
Die innovativen Schallschutzdosen von KAISER sichern 
die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände 
auch bei eingebauten Installationen.

Betonbau
Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung. 
Perfekt optimiert auf die Elektro-Installationsarbeiten 
des Fachhandwerks.
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
DEUTSCHLAND 
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf 
 unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich 
auf das Gespräch mit Ihnen: +49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de
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KAISER Elektro-Installation

Die Basis der guten Installation

Systeme und Lösungen für die 

professionelle Elektro-Installation.

KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter  

nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation. 

Energieeffizienz.

Innovative KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, die 

Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen 

Verordnungen, wie der Energieeinsparverordnung (EnEV) 

zu erfüllen.

Strahlenschutz.

Durch den Einsatz der neuen Strahlen schutz dosen bleibt 

der Strahlenschutz der Wand ohne zusätzliche 

Ab schirmungs  maßnahmen erhalten.

Brandschutz.

KAISER Brandschutz-Systeme bieten Ihnen zuverlässige 

Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutz-

wänden und -decken.

Bauen. 

KAISER hat abgestimmte Produktsystemlösungen, die 

sicher, beständig und praxisgerecht beim Sanieren, Reno-

vieren und Modernisieren zum Einsatz kommen. 

Schallschutz.

Die innovativen Schallschutzdosen von KAISER sichern 

die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände 

auch bei eingebauten Installationen.

Betonbau

Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung. 

Perfekt optimiert auf die Elektro-Installationsarbeiten 

des Fachhandwerks.
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 

DEUTSCHLAND 

Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21 

www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf 

 unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich 

auf das Gespräch mit Ihnen: +49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de
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Inovace 2021 přehledně. 

Zásuvná instalace

Přístrojová krabice HWD 90 | 9463-01 
Kombinovaná krabice HWD 90 | 9464-01 
Krabice pro elektroniku HWD 90 | 9462-94 

Kombinovaná krabice  
o-range econ® Fix
9264-12/-72

KLEMMFIX® 
1159-03

B1 Přístrojové krabice / kombinované krabice 
1255-01 | 1265-01 | 1260-01
B1 Systémová sada postranic Prefix®- | 1211-00

B1 Přípojná krabice pro nástěnná svítidla | 
1248-01 
B1 Univerzální stěnový vývod | 1248-03

B1 Krabice pro elektroniku | 1268-01 
B1 Dvojité kombinované krabice | 1269-01

B1 Kónická krabice 45°
1249-11/-12

B1 Stropní spojovací krabice 
1265-11 | 1265-12 | 1260-11

B1 Univerzální stropní vývody 
1249-13 | 1265-13

Vícenásobné krabice o-range ECON® 2 / 3 / 4 
9252-22/-78 | 9253-22/-78 | 9254-22/-78

Přípojná krabice  
o-range ECON® Data 
9280-22/-78

Přístrojová krabice  
o-range® pro tenká obložení 
9061-01/-78

Zvukotěsná krabice pro elektroniku 68 Flex
9068-94

Distanční prvek 
9310-10

Multitrubkové vedení HaloX® 100 
1281-15

Kombinovaná krabice ECON® Iso +
1159-55

Vzduchotěsné krabice pod omítku  
s multimembránou ECON® 
1056-21 | 1556-21 | 1068-21 | 1656-21

IP68BOX Outdoor instalační sada
2521

Progress® multiLAYER
F1000.4.xx | F1100.4.xx | 15xx.4.xx

EI30 
– 

eI120

F30-B 
– 

F60-B
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Zásuvná instalace.
Časově úsporný a flexibilní systém.

Obzvláště při efektivní výstavbě ve stanoveném termínu jsou 
požadovány prefabrikované komponenty a  systémy jako 
řešení pro plánování a instalaci.

Díky prefabrikovaným zásuvným systémům tak lze hospodárně 
optimalizovat časově náročnou a  nákladnou elektroinstalaci 
na  stavbě. 

Projektant nebo elektrikář přitom naplánuje instalaci s modulárními 
komponentami a  vedeními, individuálně předem vyrobenými 
ve  vlastní dílně nebo u  výrobce. Na stavbě se pak pro uvedení 
do  provozu pouze zasunou do sebe podle stanoveného plánu. 
To  umožňuje na stavbě úsporu času až 70  %. A  při našlapaných 
harmonogramech lze na stavbě využít služeb vybraných systémových 
partnerů pro elektroinstalace.

Díky zásuvné instalaci se současně zvýší bezpečnost, bezchybnost 
a přehlednost instalace. Návaznost na jiné prováděné práce tak lze 
koordinovat snáze a přesněji. 

Takovýto způsob projektování umožňuje také velmi efektivní 
dodatečné přizpůsobení instalace při rozšíření nebo přestavbách 
užitných ploch i  za provozu. To zase vede k  úsporám na straně 
provozovatele a nájemce po celou dobu životního cyklu budovy.

Zásuvná instalace od firmy KAISER představuje spolehlivé 
řešení pro dokonalé zvládnutí jakékoliv úlohy v  oblasti 
instalací. 

Zásuvná instalace od firmy KAISER. 

Časově úsporná a flexibilní.

Další informace naleznete v nové brožuře 

„Zásuvná instalace od firmy KAISER“

Nové řešení od firmy KAISER

Produktové video

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de103
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Rozvodná krabice připravená k připojení  
pro nosné systémy kabelů. AK2 100% zásuvná.

Univerzálně sestavitelná krabice  
pro nosné systémy kabelů. 
Stavebnice AK2.

Když je málo místa. 
Rozvodná krabice kompakt PD a Multi-PD.

Osvědčené prefabrikované prvky. 
O-range® pro elektrotechnická řemesla.

Rozvodná krabice „AK2 100% zásuvná“ urychluje 
instalaci v  souhře s  nejrůznějšími nosnými systémy 
kabelů od různých výrobců. Přitom nehraje roli, zda se 
jedná o  kabelový žlab nebo mřížový žlab – AK2 se 
přizpůsobí vždy. Přichází na stavbu jako kompletně 
prefabrikovaná, a tedy k připojení připravená jednotka. 
Zde stačí již jen zasunout prefabrikovaná vedení podle 
plánu. 

Se stavebnicovým systémem AK2 lze pokrýt široké 
spektrum použití, protože nabízí vhodné řešení pro 
jakýkoliv úkol v oblasti instalací.

Stavebnice AK2 se skládá ze základní krabice, 
předního dílu a  příslušenství pro upevnění v  mnoha 
variantách. Díky tomu lze sestavit individuálně 
nakonfigurované krabice pro zásuvnou elektroinstalaci.

Rozvodné krabice kompakt PD pro konektorové 
systémy ukážou své výhody především u elektroinstalací 
ve zúžených prostorách, jako např. u dvojitých podlah, 
podlahových systémů nebo v zavěšených stropech. Díky 
kompaktní konstrukci a malé konstrukční výšce jsou i při 
nedostatku místa prostorově úsporné.
Rozvodné krabice typové řady kompakt Multi-PD 
lze navzájem mechanicky spojovat.

Renomovaní výrobci produktů pro klasické 
elektroinstalace, jako jsou spínače a  zásuvky, ale také 
pro inteligentní management budov nabízejí hotové, 
prefabrikované moduly. Ty se pak na stavbě už jen 
připojí připraveným konektorem a celý modul se upevní 
do stěny spojkovými šrouby krabice do dutých stěn.
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Produktové video

 Fix.
Zasunout – vyrovnat – upnout – hotovo!

Protipožární krabice HWD 90.  
Nyní také pro konstrukce  
z dřevěných panelů a dřevěných rámů. 
 Od uvedení první protipožární krabice pro protipožární stěny na trh v roce 2006 
bylo spektrum použití neustále rozšiřováno. 
Protipožární krabice HWD 90 jsou nyní certifikované také pro dřevěné stěny 
s konstrukcí z dřevěných rámů nebo dřevěných panelů. Zachovávají protipožární 
technické vlastnosti stěny s dobrou odolností vůči požáru F30-B a F60-B.

Schválení 
konstrukčního typu

Z-19.21-1788 
Z-19.21-2064

ETA-18/0091

OSB

Sádrovláknitá 
deska*

* Není vhodné pro sádrokartonové desky!

CLT panel / 
masivní dřevo

Režné zdivo

O-range ECON® Fix. Montáž bez 
patek. Rychle a bezpečně. 

S novou kombinovanou krabicí O-range 
ECON® Fix je instalace díky upevnění 
bez patek pomocí upínacích žeber 
v různých kombinacích materiálů stěn, 
jako jsou OSB desky, CLT panely, 
masivní dřevo, sádrovláknité desky 
nebo  i  režné zdivo, výrazně rychlejší 
a  snadnější. Těsnicí lamely po obvodu 
ve dvou rovinách zaručují zachování 
vzduchotěsné roviny. Díky 
nainstalovaným středicím prvkům je 
možná přesná a  komfortní montáž 
kombinované krabice do instalačního 
otvoru bez vychýlení z přímé polohy.

Produktové video

certifikováno
F30-B 

– 
F60-B

Bez patek!

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de100
http://www.kaiser-elektro.org/de101
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Produktové video

Místo sádrování můžete krabici upnout! 
Montáž bez použití sádry pomocí 
systému KLEMMFIX®.
Systém KLEMMFIX® zkrátí dobu montáže až o 50  % oproti běžné montáži 
krabic pod omítku s  použitím sádry od firmy KAISER. KLEMMFIX® bezpečně 
fixuje krabici ve stěně před omítnutím a drží ji v požadované pozici. Není nutná 

sádra, rychle tuhnoucí cement apod. 
Odpadá čištění nářadí. Je vyloučeno 
případné poškození zdraví z  důvodu 
použití chemie. Rovněž není nutné 
zohledňovat skladovací podmínky jako 
mráz, horko, trvanlivost atd.

Vznikající síly jsou odváděny 
na prvek KLEMMFIX®. 
Krabice si zachová svůj tvar.

Omítka vnikne až k lamelovému 
kroužku a zajišťuje tak bezpečné 
a trvalé upevnění krabice.

lehčený beton

* Není vhodné pro sádrokartonové desky! * duté cihly s výplní a bez výplně, plné cihly

pórobeton

Vznikající síly jsou odváděny 
na okraj krabice pod omítku.

Upevnění pomocí lamelového 
kroužku a upínacích žeber ve 
více rovinách pro bezpečnou 
fixaci ve všech vyzdívacích 
prvcích.

Hloubkový doraz 
pro zajištění 
minimální tloušťky 
omítky.

Optimalizováno pro přesné 
použití s krabicemi pod 
omítku od firmy KAISER.

vápenopískové 
cihly

duté cihly*

1159-03

NYNí TAKé  

PRO DUTé CIHLYMODRý  

KLEMMFIX®

http://www.kaiser-elektro.org/de36
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Produktové video

Produktové video

B1   Nové měřítko u staveništního betonu. 

První volba pro montáž...

... a instalaci.

Inovativní otvor pro 
trubku

Signalizační štětinky pro snadné 
opětovné nalezení krabic 
po odbednění

Velký montážní 
a instalační prostor

Snadné vylomení dělicích 
přepážek

Instalace předem 
propojených zásuvek

Všechny nástěnné aplikace 
B1 mají 2 stabilní úchytky 
pro systémová křídla Prefix®

Stabilní kombinace čelní 
části a tělesa krabice

Snadné vložení a zavedení 
běžně dostupných trubek

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de82
http://www.kaiser-elektro.org/de82
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Instalace do staveništního betonu
Systém pro instalace do betonu firmy KAISER. Pro všechny betonářské práce ve stavebnictví. Nabízí bohatý program s velkým počtem 
nástěnných a stropních krabic a praktická řešení pro přechody mezi stěnou a stropem.

 1  B¹ Univerzální stropní vývod
 2  B¹ Stropní spojovací krabice
 3  B¹ Přístrojová krabice, B1 Systémová křídlová sada Prefix®

 4  B¹ Stropní spojovací krabice pro velké trubky
 5  B¹ Kombinovaná krabice pro velké trubky, B1 Systémová křídlová sada Prefix®

 6  B1 Kombinovaná krabice, opěrka, podpěrný prvek Ø 20 mm
 7  Koleno stěna-strop 30°, B1 Systémová křídlová sada Prefix®,  

B1 Adaptér pro stěnový vývod Prefix® Ø 25 mm

Barevný systém KAISER.
Různé barvy jednotlivých komponent usnadňují správné provedení montáže.

Zelená  
Čelní díly pro upevnění 
na bednění.

Žlutá 
Zadní díly krabic a skříněk 
pro montáž do stěny.

Červená 
Zadní díly krabic pro montáž 
do stropu.

Šedá 
Vložné díly a upevňovací 
příslušenství.
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PL PP

Produktové video
Nová krabice do dutých stěn!

Inovativní otevírací patka:  
zaručeně trvale vzduchotěsná

Praktická: prostupy pro trubky  
do M25 u všech krabic ECON®

Bezpečná: vzduchotěsná,  
příchytky pro vedení  
a samosvornost trubek

Užitečná: s popisem na membráně

Rychlá: šrouby FX4

Inovativní technika otevírání!
Variabilní: Kombinovaný prostup pro 
vedení a trubky M20/M25 se snadným 
vylomením 

Flexibilní: Úhel zavedení trubky 90°

Bezpečná: Přístrojové šrouby  
s drážkou plus-minus 

Kompatibilní: Jednotná průchodka  
pro standardní krabice a krabice ECON®

Jasná značková kvalita –  
originál KAISER! 

Označení trubek a vedení:  
Jasné a nezaměnitelné přiřazení 
vedení a trubky ke všem zaváděcím 
otvorům!

Kulatá průchodka:  
Jednoduché spojení!  

Nyní jednotná pro všechny 
krabice do dutých stěn 

KAISER O-range®!

Patkové šrouby FX4:  
Nejrychlejší upevnění krabic do dutých 

stěn pomocí šroubů, jaké existuje!

Zvětšené prostupy 
pro trubky do M25  

Otevírací patka:
Bez použití nářadí: nová technika  
otevírání pro definované otevření  
membrány trubky – zaručeně trvale 
vzduchotěsné! 

Prostupy pro vedení: 
Šest prostupů pro vedení – pevné 

uchycení díky  
příchytkám pro vedení.

Ať máte po ruce jakýkoliv 
šroubovák, vždy pasuje!

Přístrojové šrouby: 
s drážkou plus-minus!

+ =

Jen u nás! Kombinovaný prostup  
pro vedení a trubky: 
Praktický výběr průměrů s optimálním 
přiřazením. Trvale pevné upnutí – 
díky uchycení vedení podle  
DIN EN 60670!

Nejjednodušší  
technika otevírání

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de63
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Inovativní technika otevírání!

Protihluková ochrana s dodatečným  
prostorem pro instalaci. 
Zvukotěsná krabice pro elektroniku 68 Flex.

Hluk absorbující zvukotěsná krabice pro 
elektroniku 68 Flex je díky rychlé montáži 
ideální pro modernizaci nebo rozšíření 
existujících instalací. Flexibilní tunel 
umožňuje snadnou montáž a  vytváří větší 
prostor pro elektronické součásti, rezervní 
vedení a svorky.

Montážní hloubka 35 mm a technika  
nulového upnutí.  
Přístrojová krabice O-range® pro tenká obložení.

Pro svou nízkou montážní hloubku 35 mm je 
tato přístrojová krabice ideální pro montáž do 
dutých stěn s malým dutými prostorami. Díky 
technice nulového upnutí lze přístrojovou 
krabici upevňovat ve stěnových systémech 
s tenkým obložením.

Nový standard pro datové a síťové 
instalace!

Větší prostor pro instalaci

KAISER nabízí prostřednictvím nových, 
vzduchotěsných přípojných krabic O-range 
econ® Data komfort při instalaci, připojení 
a vestavbě komunikačních a síťových přípojných 
krabic, jaký tu ještě nebyl.

Vícenásobné krabice 2 / 3 / 4

KAISER nabízí prostřednictvím nových, 
vzduchotěsných kombinovaných krabic 
O-range ECON® 2 / 3 / 4  perfektní základ 
a  tím speciální komfort pro instalaci všech 
běžných vestavných zařízení ve 
vícenásobných kombinacích.

 Grandi      s

http://www.kaiser-elektro.org/de79
http://www.kaiser-elektro.org/de78
http://www.kaiser-elektro.org/de57
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M25
M40

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Ø 68–80 mm

Distanční prvek vytváří nezbytný 
prostor mezi svítidlem a  okolním 
materiálem. Vestavný průměr 68 
až 80  mm a  nastavitelná výška 
100–40 mm umožňuje maximální 
flexibilitu při každé instalační 
situaci.

 

Produktové video

Produktové video

Variabilní výška a průměr.
Distanční prvek.

Vestavná krabice pro rozmanité  
instalace v betonu. 
Multitrubkové vedení HaloX® 100. 

Multitrubkové vedení HaloX® 
100 poskytuje optimální podmínky 
pro multimediální aplikace. Díky 
bezpočtu možností rozvodů vedení 
a  trubek do M40 lze protáhnout 
nejrůznější přívody až po 
předmontované konektory.

jeden  

pro všechny 

případ
y

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de102
http://www.kaiser-elektro.org/de77
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Pro montáž do dřevovláknitých 
izolačních materiálů před 
omítnutím a po něm.

Pro dodatečnou montáž 
v kompozitních zateplovacích 
systémech ze  syntetických 
zateplovacích materiálů 
(např. EPS).

Správné řešení pro každý 
kompozitní zateplovací 
systém

3 ocenění v roce 2019:

Pro snadnou instalaci v dřevovláknitých  
izolačních deskách. 
econ® Iso +

Kombinovaná krabice ECON® Iso + je řešením 
pro elektroinstalace v dřevovláknitých izolačních 
deskách. Je dimenzovaná speciálně pro použití 
v  pevných zateplovacích a  omítacích deskách, 
pevné uchycení zajišťují 4  otočné břity – lze 
namontovat i dodatečně!

Bezpečné ukotvení bez tepelných mostů. 
econ® Styro55.

Kombinovaná krabice ECON® Styro55 
umožňuje dodatečnou instalaci vestavných 
zařízení, jako jsou zásuvky a  vypínače, 
v  kompozitních zateplovacích systémech ze 
syntetických zateplovacích materiálů. (WDVS). 
Rychle, bezpečně a bez tepelných mostů. Krabici 
namontujete a  zafixujete pomocí několika 
pohybů.

http://www.kaiser-elektro.org/econisoplus
http://www.kaiser-elektro.org/de30
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Produktové video

Multimembrána pro vzduchotěsnou instalaci 
pod omítku s technologií econ®.

Krabice pod omítku s technologií ECON® jsou vhodné speciálně pro použití 
ve stěnách ze zdiva, u  kterých vzduchotěsné ukončení vytváří ve vnitřním 
prostoru vnitřní omítka. Zajišťují, aby kolem zásuvek a  spínačů nedocházelo 
k proudění vzduchu mezi dutinami ve zdivu a  vnitřním obytným prostorem, 
a  umožňují tak zaručeně vzduchotěsnou instalaci. Krabice pod omítku 
econ® nabízejí rozmanité možnosti vzduchotěsného prostupu pro trubky 
a  kabely a  je možné je zasádrovat i  uchytit pomocí systému KLEMMFIX® 
(viz strana 7).

 Instalační trubky do M25 lze membránou 
vzduchotěsně zavést bez použití nářadí. 

Pružnost těsnicí membrány zaručuje, že se membrána 
při proražení ovine kolem trubky nebo kabelu, a tím je 
vyloučeno proudění vzduchu.

Rozčlenění multimembrány ECON® zamezuje zaklínění 
a netěsnostem při zavádění více kabelů najednou.

Zavedení kabelů a trubek bez použití 
nářadí technologií econ® vede 
k  výraznému zjednodušení a  snížení 
náročnosti montáže. U již zasádrovaných 
krabic lze velmi snadno dodatečně 
nainstalovat kabely a trubky.

 

NOVÉ

kaiser_au�leber_rohreinfuehrung_55mm_v7.indd   1 17.09.2018   10:53:56

MULTIMEMBRÁNY E
CO

N
®

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/econmultimembran
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Für professionelle Kabeleinführungen.   

For professional cable entries.

Progress® . Syntec® . EMV . Ex . Flanschwinkel . Zubehör

Progress® . Syntec® . EMC . Ex . Flanged elbows . Accessories

AGRO Kabelverschraubungen

AGRO Cable Glands

Die Basis der guten Installation

The basis for good installation

5.0
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Produktové video

Produktové video

Kabelové rozvodné krabice pro zvlášť 
vlhká prostředí. 
Instalační sada IP68BOX Outdoor.

Kabelová rozvodná krabice IP68BOX 
Outdoor se plní dvousložkovou litou 
pryskyřicí PUR. Jsou tak chráněny elektrické 
spoje ve zvlášť vlhkém prostředí. Například 
v  půdě nebo dokonce pod vodou. Vibrace 
v  půdě, způsobované provozem, přitom 
nijak neovlivňují trvale vytvořené spojení.

·  Dodává se v kompletní sadě
·  Rychlé a snadné zpracování
·  Rychlé uvedení do provozu
·  IP68

V  novém katalogu „AGRO kabelové 
průchodky 5.0“ naleznete kabelové 
průchodky z  kovu a  plastu. Ať už jde 
o  osvědčené produkty nebo inovativní 
novinky – zde najdete optimální a bezpečné 
řešení pro všechny oblasti, např. Ex a EMC.

Možnost objednání katalogu 
na stránce
www.kaiser-elektro.de 

Nová těsnicí sada multiLAYER poskytuje enormně velký svěrný rozsah a má 
integrovanou protiprachovou ochranu pro kabelové průchodky. Štěrbinové 
provedení umožňuje rychlou montáž prefabrikovaných kabelů. Těsnicí sada 
využívá kompresní techniku Progress® a kabel svírá 
šetrně a bez zúžení.

Univerzální kabelová průchodka s maximálním svěrným rozsahem.
Progress® multiLAYER.

Vybalit – nainstalovat – hotovo!

http://www.kaiser-elektro.org/de74
http://www.kaiser-elektro.org/kabelverschraubung
http://www.kaiser-elektro.de


Systémy a řešení pro profesionální 
elektroinstalaci.
Společnost KAISER vyvíjí a vyrábí už od roku 1904 systémy a produkty, které jsou základem dobré instalace. 
Projektanti a  instalatéři z  celého světa využívají prakticky orientovaná řešení pro svou každodenní práci 
ve všech oblastech instalací.

Energetická účinnost.
Inovativní výrobky firmy KAISER vám pomáhají splnit 
požadavky DIN 18015-5 a  nového zákona 
o energetické náročnosti budov (GEG 2020).

Radiační ochrana.
Použitím nových protiradiačních krabic zůstává 
radiační ochrana stěn zachována i  bez dalšího 
stínění.

Protipožární ochrana.
Protipožární systémy KAISER vám poskytují 
spolehlivá řešení pro elektroinstalace 
v protipožárních stěnách a stropech.

Stavby. 
Společnost KAISER nabízí vyladěná produktová 
a  systémová řešení, která lze bezpečně, stabilně 
a  prakticky využít při sanacích, renovacích 
a modernizacích. 

Protihluková ochrana.
Inovativní zvukotěsné krabice KAISER zajišťují 
splnění stavebních požadavků na zvukotěsné 
stěny i v případě zabudovaných instalací.

Betonové stavby.
Kompletní systémy pro staveništní beton 
a prefabrikované prvky. Dokonale optimalizováno 
pro řemeslné elektroinstalační práce.
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
NĚMECKO 
Tel.  +49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax  +49 (0) 23 55 / 809-21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Technické informace a poradenství

Všechny další informace o produktech, systémových řešeních a komunikačních médiích najdete vždy v aktuálním 
znění na našich internetových stránkách: www.kaiser-elektro.de

Pro doplňující dotazy nebo informace je vám k dispozici náš technický poradenský tým, který se těší na vaše 
zavolání: +49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de

http://www.kaiser-elektro.de
mailto:info%40kaiser-elektro.de?subject=
http://www.kaiser-elektro.de
mailto:technik%40kaiser-elektro.de?subject=

