
Πυροπροστασία.
Κουτιά, περιβλήματα και συστήματα
στεγανοποίησης για τοίχους και
οροφές με πυροπροστασία.
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Σημαντικό ρόλο στην προστασία των κτιρίων από τη φωτιά έχουν οι σχεδιαστές και οι υπεύθυνοι 
εγκατάστασης τεχνολογίας των κτιρίων. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε χώρο 
οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμα και οι πιο αυστηροί κανονισμοί δεν μπορούν να εγγυηθούν πλήρη 
προστασία από τη φωτιά. Τον μεγαλύτερο κίνδυνο δεν αποτελεί τόσο η ίδια η φωτιά αλλά ο τεχνικός 
και ηλεκτρικός εξοπλισμός.

Ο επικίνδυνος και τοξικός καπνός που δημιουργείται από τη φωτιά ευθύνεται για το 90% των θυμάτων 
και το 70% της καταστροφής περιουσίας. Επομένως, ο κύριος στόχος, πέρα από την αποφυγή και την 
καταπολέμηση της φωτιάς, είναι η αποφυγή δημιουργίας και εξάπλωσης του καπνού.

Τα σημαντικότερα καθήκοντα της πυροπροστασίας είναι να σώσει ανθρώπινες ζωές και να ελαχιστοποιήσει 
την καταστροφή της ιδιοκτησίας. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η λειτουργική 
ακεραιότητα του εξοπλισμού πυροπροστασίας, η χρηστικότητα των οδεύσεων διαφυγής και η πρόσβαση 
σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τα συστήματα πυροπροστασίας της KAISER σας προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις για ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις σε οροφές και τοίχους με πυροπροστασία. Διασφαλίζουν, επίσης, τον απαιτούμενο δείκτη 
πυροπροστασίας σε περίπτωση που ξεσπάσει φωτιά. Κατασκευάζουμε «ευφυή» προϊόντα για ενεργή και 
προληπτική πυροπροστασία χωρίς αλογόνο από πυρίμαχα υλικά, τα οποία συμμορφώνονται προς τις 
ισχύουσες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις. Προϊόντα για τοίχους και οροφές κτιρίων και για τοιχώματα 
πλοίων. Αξιόπιστα προϊόντα που σώζουν ζωές και αποτρέπουν καταστροφές.

Για ασφάλεια στη λειτουργία,  
τους χώρους και τις οδεύσεις διαφυγής.
Τεχνολογία πυροπροστασίας. 
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Νομικές απαιτήσεις.
Τεχνολογία πυροπροστασίας.

Άρθρο 14 MBO πυροπροστασία Νοεμβ. 2002

Οι εγκαταστάσεις των κτιρίων πρέπει να τοποθετούνται, να ενσωματώνονται, 

να τροποποιούνται και να διατηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται 

η πρόκληση και η εξάπλωση φωτιάς και καπνού, ενώ σε περίπτωση φωτιάς 

πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διάσωσης των ανθρώπων και ζώων, καθώς 

και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φωτιάς.

Ο ομόσπονδος οικοδομικός κανονισμός (LBO) κάνει διάκριση ανάμεσα σε:
 •  Κτίρια συνήθους τύπου ή χρήσης 

(κατοικίες και κτίρια συναφούς χρήσης)
•  Κτίρια ειδικού τύπου ή χρήσης 

(βιομηχανικά, συνάθροισης κοινού ή νοσοκομεία...)

Λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος, την ευθύνη της πολεοδομικής 
νομοθεσίας στη Γερμανία φέρουν τα ομόσπονδα κράτη. Σε μια κοινή ομάδα 

εργασίας (ARGEBAU), οι ομόσπονδοι αρμόδιοι υπουργοί για τον 

κατασκευαστικό κλάδο καταρτίζουν υποδείγματα νομοσχεδίων τα οποία, 

ανάλογα με τη χώρα, και με λίγες ή περισσότερες τροποποιήσεις, ισχύουν ως 

νόμος, κανονισμός, ή κατευθυντήρια οδηγία για την εκάστοτε χώρα. Το άρθρο 

14* του γερμανικού προτύπου οικοδομικού κανονισμού (MBO) ορίζει τη βάση 

της πυροπροστασίας.

Οι απαιτήσεις των οικοδομικών κανονισμών και οι ομοσπονδιακοί κτιριο-
δομικοί κανονισμοί συμπληρώνονται με διατάγματα, κανονισμούς, τεχνικούς 

κτιριοδομικούς κανονισμούς και γενικά τεχνικά πρότυπα. Επιπλέον, η έλλειψη 

πυροπροστασίας συνιστά παράβαση εκ προθέσεως με διάρκεια ευθύνης 

30 ετών. Ακόμη, αποτελεί νομική υποχρέωση των σχεδιαστών και των εργο-

λάβων να θέσουν σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη 

διάρκεια χρήσης του κτιρίου. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης (θάνατος), 

ισχύει το άρθρο 319* (έκθεση σε κίνδυνο σε οικοδομική κατασκευή) του γερ-

μανικού Ποινικού Κώδικα στην πλήρη έκτασή του και μπορούν να επιβληθούν 

στους υπεύθυνους σημαντικά πρόστιμα ή ακόμα και ποινές φυλάκισης.
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Τεχνικά στοιχεία

1η κατηγορία κτιρίων
•  Αυτόνομα κτίρια  

έως 7 m ύψος, έως 
δύο αξιοποιήσιμες 
κτιριακές μονάδες 
(μεγ. 400 m²)

και
•  Αυτόνομα κτίρια  

για αγροτική ή 
δασοκομική χρήση

2η κατηγορία κτιρίων
•  Έως 7 m ύψος,  

έως δύο 
αξιοποιήσιμες 
κτιριακές μονάδες 
(μεγ. 400 m²)

4η κατηγορία κτιρίων
•  Έως 13 m ύψος 

Αξιοποιήσιμες 
κτιριακές μονάδες 
έως 400 m²

5η κατηγορία κτιρίων
•  Λοιπά κτίρια,  

συμπεριλαμβανο- 
μένων υπόγειων  
κατασκευών

3η κατηγορία κτιρίων
•  Λοιπά κτίρια  

έως 7 m ύψος

Οι κτιριοδομικοί κανονισμοί (BauO) καθορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να 

πληρούν όλα τα κατασκευαστικά έργα. Οι απαιτήσεις ισχύουν για το οικόπεδο 

και για κάθε κτίριο που οικοδομείται σε αυτό και περιλαμβάνουν:

• Τήρηση αποστάσεων

• Στατική

• Κανονισμοί για εξόδους κινδύνου

• Προστασία από την υγρασία

• Πυροπροστασία και θερμική προστασία

Το πρότυπο DIN 4102 ορίζει τις απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα 

των τοίχων και οροφών για κάθε δείκτη πυραντίστασης. Ο δείκτης 

πυραντίστασης εξαρτάται από τη χρήση και την κατηγορία του κτιρίου  

(βλ. πίνακα που ακολουθεί).

Σε «Κτίρια ειδικού τύπου ή χρήσης» ισχύουν επιπρόσθετοι κανονισμοί όπως 

ο «Versammlungsstättenverordnung» (MVSTätV), ο «Krankenhausbauver-

ordnung» για τα νοσοκομεία, (KhBauVO), ο «Schulbaurichtlinie» για τα 

σχολεία (MschulbauR) και ο «Industriebaurichtlinie » για τη βιομηχανία 

(MidBauRL).

Άνω ακµή έτοιµου 
δαπέδου ≤ 13 m

Άνω ακµή έτοιµου 
δαπέδου ≤ 22 m

Λοιπά κτίρια Υ
> 8 m

Πολυκατοικίες
χώρο αναψυχής

κτίρια

Άνω ακµή έτοιµου 
δαπέδου ≤ 7 m

≤ 
8 

m

Κατοικίες

Πυροσβεστική επιχείρηση µε σκάλα

Με χαµηλότερο ύψος
Πρόσβαση πυροσβεστικής σκάλας Y ≤ 8m

Άνω ακµή έτοιµου δαπέδου ≤ 7m

Τμήμα

Άρθρο MBO Κατηγορία κτιρίου
Άρθρο 2 1 2 3 4 5
1) Υ ≤ 7 m Υ ≤ 13 m Υ ≤ 22 m

Φέροντες τοίχοι Άρθρο 27 F0 F30 F30 F60 F90
Φέροντες τοίχοι, υποστυλώματα στο υπόγειο F30 F30 F90 F90 F90
Φέροντες τοίχοι, υποστυλώματα στη σοφίτα, εφόσον 
υπάρχουν χώροι διαβίωσης

F0 F30 F30 F 60 F90

Μη φέροντες εξωτερικοί τοίχοι Άρθρο 28 άνευ πυροπροστασίας A ή F30 A ή F30
Διαχωριστικοί τοίχοι Άρθρο 29 F0 F302) F30 F60 F90
Οροφές Άρθρο 31 F0 F30 F30 F60 F90
Οροφές σε σοφίτες, εφόσον υπάρχουν χώροι διαβίωσης F0 F30 F30 F60 F90
Οροφές σε υπόγεια F30 F30 F90 F90 F90
1) Το ύψος αντιστοιχεί στο άνω άκρο του δαπέδου του άνω ορόφου          2) Δεν ισχύει για κατοικίες

Σε ειδικά κτίρια (π.χ. Κανονισμός κτιρίων μεγάλου ύψους) ή σε πυροπροστατευτικούς και σύνθετους τοίχους (VdS 2234) ο δείκτης πυραντίστασης ανέρχεται  
έως και F180.

Απαιτήσεις πυροπροστασίας σύμφωνα με τον MBO
Δείκτες πυροπροστασίας και πυραντίστασης σε οικοδομικά έργα
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  A1    A2  

  B2    B1  

Άκαυστα υλικά χωρίς  
οργανικές ουσίες

καύσιμα
φλογοεπιβραδυντικά υλικά

Άκαυστα υλικά χωρίς
οργανικές ουσίες

καύσιμα υλικά φυσιολογικής
ευφλεκτότητας

Κατηγορίες οικοδομικών υλικών  
και δείκτες πυραντίστασης DIN 4102.

Οι δείκτες πυραντίστασης σύμφωνα με το DIN 4102
χαρακτηρίζονται με συγκεκριμένους κωδικούς ανάλογα με το υλικό

Η συμπεριφορά των οικοδομικών υλικών στη φωτιά εξαρτάται από το 

είδος, το σχέδιο, την επιφάνεια, τη μάζα, τους συνδυασμούς υλικών και την 

τεχνολογία επεξεργασίας. Τα οικοδομικά υλικά ταξινομούνται στις κατηγορίες 

Α ή Β, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στη φωτιά.

Οικοδομικά υλικά κατηγορίας A - άκαυστα υλικά
Α1 - χωρίς οργανικές ουσίες
Α2 - με οργανικές ύλες

Παραδείγματα δεικτών πυραντίστασης:

Τοίχοι, οροφές, υποστυλώματα F30/60/...
Τοίχοι πυροπροστασίας F90/120/...
Πυροπροστευτικές θύρες (πόρτες, κτλ.) T30/60/...
Μέσα στεγανοποίησης καλωδίων S30/60/90/...
Κανάλια εγκατάστασης I30/60/90/...
Τροφοδοτικές διατάξεις σωλήνων R30/60/90/...
Λειτουργική ακεραιότητα

ηλεκτρικών καλωδίων E 30/60/90/...

Παραδείγματα συμβόλων

F30-A  φλογοεπιβραδυντικά/άκαυστα οικοδομικά υλικά

F30-B  φλογοεπιβραδυντικά/καύσιμα οικοδομικά υλικά

F90-A  πυράντοχα/άκαυστα οικοδομικά υλικά

F30-AB  πυράντοχα/άκαυστα και καύσιμα οικοδομικά υλικά

Ο δείκτης πυραντίστασης αντιστοιχεί στον ελάχιστο χρόνο εντός του οποίου 

ένα οικοδομικό υλικό που εκτίθεται σε φωτιά δεν πρέπει να ξεπεράσει μέση 

αύξηση θερμοκρασίας της τάξης των 413°C (μεγ. 453°C σε επιμέρους σημεία) 

στην πλευρά που δεν καίγεται (σύμφωνα με το DIN 4102-2).

Ο δείκτης πυραντίστασης διακρίνεται σε:

F0/30  φλογοεπιβραδυντικό
F60  εξαιρετικά φλογοεπιβραδυντικό
F90/120/180  πυράντοχο / εξαιρετικά πυράντοχο

Οικοδομικά υλικά κατηγορίας Β - καύσιμα υλικά
Β1 - φλογοεπιβραδυντικά οικοδομικά υλικά
Β2 - οικοδομικά υλικά φυσιολογικής ευφλεκτότητας
Β3 - πολύ εύφλεκτα οικοδομικά υλικά
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Τεχνικά στοιχεία

Σημεία μέτρησης

Σημεία μέτρησης

Σημεία μέτρησης

1 + 2 Κατασκευή τοιχοποιίας με μεταλλικό διχτυωτό σκελετό F90 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102 μέρος 4.

3  Κατασκευή τοιχοποιίας El90.

4  Ψευδοροφές κάτω από οροφές με τραχιά επιφάνεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-4 κατασκευαστικού τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Η 
κατασκευή της οροφής - οροφή και ψευδοροφή - προσφέρει την απαραίτητη πυραντίσταση.

5  Ανεξάρτητες ψευδοροφές. Η ανεξάρτητη ψευδοροφή προσφέρει την απαραίτητη πυραντίσταση ανεξάρτητα από την οροφή.

6  Θερμικό φορτίο διάκενου οροφής.

Τοίχοι και οροφές.
DIN 4102.
Οι τοίχοι και οι οροφές με πυροπροστασία δεν πρέπει να έχουν 

ανοίγματα. Όταν όμως η χρήση του κτιρίου το απαιτεί, πρέπει να 

τοποθετηθούν καλύμματα για παράθυρα, κανάλια ή εγκαταστάσεις με 

δείκτη πυροπροστασίας τουλάχιστον 30 με 90 λεπτά (π.χ. F90 / T90 / 

S90). Ανοίγματα που δεν έχουν δημιουργηθεί σωστά αποδυναμώνουν 

τη δυνατότητα απομόνωσης του τμήματος της φωτιάς.

Οι τοίχοι πυροπροστασίας με δείκτη πυραντίστασης F30-F180 
σύμφωνα με το DIN 4102-4, είναι μονοί ή διπλοί, μη φέροντες, 

εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι πάχους 100 mm και άνω, με 

μονωτικό υλικό σύμφωνα με το DIN 4102-17 και πετάσματα 

γυψοσανίδας 2 x 12,5 mm. Σύμφωνα με το DIN 4102, δεν επιτρέπεται 

η αντικριστή τοποθέτηση συμβατικών κουτιών για τοίχους με 

διάκενο, ενώ η τοποθέτηση επιμέρους κουτιών επιτρέπεται υπό 

όρους. Πρέπει να τοποθετείται κάποιο είδος μανδύα, π.χ. από γύψο, 

ίνες πυριτίου ή παρόμοιο υλικό.

Τα κουτιά και τα περιβλήματα πυροπροστασίας της KAISER συμμορφώνονται 

πλήρως προς αυτές τις προδιαγραφές.

Οι οροφές με πυροπροστασία σύμφωνα με το DIN 4102 μπορούν να είναι είτε 

ανεξάρτητες οροφές είτε ψευδοροφές κατασκευαστικού τύπου Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ (οροφές 

από σκυρόδεμα ή πλίνθους). Το πρότυπο DIN 4102 απαιτεί, από τον δείκτη 

πυραντίστασης F30 και άνω, μια κλειστή ορατή επιφάνεια. Τα ανοίγματα, για 

παράδειγμα για φωτιστικά σώματα, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη 

στεγανοποίηση.

Τα περιβλήματα εγκατάστασης FlamoX® της KAISER (βλ. σελίδα 21) είναι 

περιβλήματα πυροπροστασίας ειδικά σχεδιασμένα για οροφές με δείκτη F30.
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Η παραγωγή θερμότητας προκαλεί τη διόγκωση του υλικού και, κατ’ επέκταση, δημιουργεί αφρό.

Προστατεύει τις οδεύσεις διαφυγής
σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AFS της KAISER.
AFS – Active Fire Stop. Η τεχνολογία AFS εγγυάται προληπτική και 

ενεργητική πυροπροστασία. Από όποια πλευρά και αν έρχεται το θερμικό 

φορτίο (πάνω, κάτω, εμπρός, πίσω), το μονωτικό στρώμα των κουτιών, 

περιβλημάτων και στεγανοποιητικών μέσων αντιδρά άμεσα, δημιουργώντας 

αφρό που σφραγίζει το άνοιγμα της εγκατάστασης. Ο δείκτης πυροπροστασίας 

της οροφής διατηρείται έως και F30 και του τοίχου έως και F90. Έτσι, 

αποτρέπεται επιτυχώς η εξάπλωση του καπνού και της φωτιάς.

Σε περίπτωση φωτιάς, η τεχνολογία AFS της KAISER διατηρεί τον δείκτη 

πυροπροστασίας των τοίχων και οροφών, ακόμα και σε αντικριστή τοποθέτηση 

χωρίς εγκιβωτισμό. Τα έτοιμα για τοποθέτηση συστήματα με τεχνολογία AFS 

εγγυώνται πιστοποιημένη ασφάλεια και εύκολη εγκατάσταση.

Το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας της τεχνολογίας AFS σώζει ζωές και 

αποτρέπει καταστροφές σε κτίρια και πλοία. Η «ευφυής» τεχνολογία για κουτιά 

σε τοίχους με διάκενο, για τοποθέτηση χωνευτών κουτιών σε οροφές, καθώς 

και σε περιβλήματα FlamoX®, αποτελεί ήδη πρότυπο της KAISER.
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Europäische Technische Zulassung ETA-11/0188

Τα πρωτοποριακά πυρίμαχα στεγανοποιητικά μέσα της KAISER διαθέτουν 
έγκριση σε όλη την Ευρώπη. Όλα τα πυρίμαχα συστήματα στεγανοποίησης 
της KAISER είναι ιδανικά για την ακεραιότητα των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων σε τοίχους με πυροπροστασία και σε οροφές από 
κυψελοειδές σκυρόδεμα. Τα στεγανοποιητικά μέσα καλωδίων, σωλήνων, 
κουτιών και οροφών της KAISER διατηρούν τον δείκτη πυραντίστασης  

και δεν εκλύουν επικίνδυνα υλικά. Τα πυρίμαχα στεγανοποιητικά της  
KAISER επιτρέπουν γρήγορη, ειδική και πυροπροστευτική Στεγανοποίηση.

Όλες οι εγκρίσεις είναι διαθέσιμες προς μεταφόρτωση
(download) στον διαδικτυακό τόπο www.kaiser-elektro.de

Πυρίμαχα συστήματα στεγανοποίησης της 
KAISER – Έγκριση σε όλη την Ευρώπη!

KAISER – η βάση της καλής ηχομόνωσης. 
Με ευκολία, ασφάλεια και τάξη.
Τα προϊόντα πυροπροστασίας της KAISER είναι εύκολα στη χρήση και 
ασφαλή. Τα προϊόντα πυροπροστασίας μπορούν να τοποθετηθούν με 
συνήθη εργαλεία, χωρίς λείανση ή στοκάρισμα. Η τοποθέτησή τους απαιτεί 
ελάχιστη προσπάθεια και δεν χρειάζεται ειδική κατάρτιση! Πληροφορίες για 

Η αντοχή των κουτιών και των περιβλημάτων,  σε πυρακτωμένο 
σύρμα, για τοίχους με διάκενο έχει δοκιμασθεί στους 850°C με 
πυρακτωμένο σύρμα (χωρίς φλόγα). Πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα κουτιά 
είναι αυτοσβηνόμενα, δηλαδή τα κουτιά στο διάκενο πρέπει να αποτρέπουν 
την πρόκληση φωτιάς σε περίπτωση ελαττώματος στην ηλεκτρική 
εγκατάσταση. Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνονται προς όλα τα ισχύοντα 
μέτρα πυροπροστασίας κατά την κατασκευή του τοίχου.
Τα κουτιά για τοίχους με διάκενο που φέρουν με το σύμβολο VDE έχουν 

υποβληθεί σε δοκιμασία και έχει επιβεβαιωθεί η αντοχή τους σε πυρακτωμένο 
σύρμα σύμφωνα με το VDE 0471/ EN 60695-T. 2-10.

Κουτιά για τοίχους με διάκενο χωρίς αλογόνο
Εκτός από προϊόντα προστασίας χωρίς αλογόνο, στη γκάμα των προϊόντων 
μας συμπεριλαμβάνονται όλα τα κουτιά και τα περιβλήματα για τοίχους με 
διάκενο της KAISER, καθώς και πολλά εξαρτήματα. Διατίθενται και σε άσπρο 
για επιμέρους σημείωση.

Αντοχή σε πυρακτωμένο σύρμα.  
Προϊόντα χωρίς αλογόνο.

την τοποθέτηση και τη λειτουργία των προϊόντων μπορείτε να βρείτε στον 
διαδικτυακό τόπο www.kaiser-elektro.de και στο κανάλι μας στο Youtube 
www.youtube.de/kaiserelektro

Πυροπροστασία

halogen-
free

ETA-11/0188
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1 2 3 4

TECHNIK

1 Ανοίξτε την ακριβή διάσταση της οπής.

2 Πολύ εύκολή τοποθέτηση επιχρίσματος. 
3 Για τοίχους ≤60 mm μπορεί να γίνει εγκατάσταση στο ίδιο σημείο.

4   Τοίχοι με αντίσταση στη φωτιά EI30-EI120.

Επαγγελματικά και τυποποιημένα.
Χωνευτή τοποθέτηση κουτιών 
πυροπροστασίας.
Το πρωτοποριακό κουτί πυροπροστασίας για χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχοποιίες πυροπροστασίας 

διατηρεί τον δείκτη πυραντίστασης του τοίχου πυροπροστασίας από El30 έως El120 παρά την ηλεκτρική 

εγκατάσταση που έχει τοποθετηθεί σε αυτό.

Χάρη στη τεχνολογία AFS, το νέο χωνευτό κουτί πυροπροστασίας διασφαλίζει ασφαλή στεγανοποίηση 

του τοίχου από τον καπνό, ακόμα και όταν δεν τηρείται το ελάχιστο κενό των 60 mm (σύμφωνα με το 

DIN 4102-4) που πρέπει να υπάρχει στον τοίχο μετά από αντικριστή ή μονόπλευρη τοποθέτηση.  

Η τεχνολογία AFS περιλαμβάνει ένα φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα που διογκώνεται πολύ γρήγορα 

σε περίπτωση φωτιάς. Έτσι, κλείνει αυτόματα το άνοιγμα και διατηρείται η ικανότητα πυραντίστασης  

του τοίχου, αποτρέποντας την εξάπλωση καπνού και φωτιάς διαμέσου των ανοιγμάτων εγκατάστασης.

Δείκτης μείωσης 

ήχου R'w και ως

56dB

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

56 dB

Δείκτης μείωσης 

ήχου R’w έως και
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EI30 - EI120

≤ 60 mm

ETA-18/0091

Για τα κατάλληλα εργαλεία όπως το κοπτικό γενικής
χρήσης 1085-80 και την αδαμαντοφόρα κεφαλή λείανσης
1088-02, βλ. σελίδα 38.

Χωνευτό κουτί 
πυροπροστασίας
Κωδ. προϊόντος 1564-01

•  Για τοίχους πυροπροστασίας EI30-EI120

•  Για ελάχιστο υπολειπόμενο πάχος τοίχου ≤ 60 mm

•  Δυνατότητα αντικριστής τοποθέτησης

•  Τοποθέτηση έως και πενταπλού συνδυασμού κουτιών 

•  Εξάρτημα πολλαπλών συνδυασμών για σωλήνες  
έως και M25

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουτί διακλάδωσης  
με καπάκι πυροπροστασίας.

Καπάκι 
πυροπροστασίας
Κωδ. προϊόντος 1184-94

Πυροπροστασία | Χωνευτά κουτιά πυροπροστασίας

Ελάχιστο υπολειπόμενο πάχος 
τοίχου ≤ 60 mm

Η τεχνολογία AFS διασφαλίζει  
την πυροπροστασία.
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21 3

Για τοίχους πυροπροστασίας EI120.
Κουτιά πυροπροστασίας HWD 90.
Μετά από περίπου 10 χρόνια, από τότε που διαθέτουμε στην αγορά το πρώτο κουτί πυροπροστασίας για 

ελαφρείς τοίχους με δείκτη πυροπροστασίας έως και 90 λεπτά, επεκτείνουμε την ποικιλία των κουτιών 
πυροπροστασίας HWD 90. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας AFS, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, σημαίνει 

ότι τα κουτιά πυροπροστασίας παρέχουν πλέον δείκτη πυραντίστασης έως και 120 λεπτά.

Η τοποθέτηση είναι το ίδιο εύκολη με το προηγούμενο μοντέλο. Η αντικριστή τοποθέτηση έως και 

πενταπλού συνδυασμού κουτιών διατηρεί την προστασία του δείκτη πυραντίστασης έως και EI 120. Όλα 

τα κουτιά HWD 90 διατηρούν πλήρως την ηχομονωτική ιδιότητα έως και 77 dB.

Επιπλέον, το HWD 90 υποβλήθηκε επιτυχώς σε πολλές επίσημες δοκιμές και έλαβε πιστοποιήσεις από 

γνωστούς κατασκευαστές τοίχων ή οροφών.

1 Μπορεί να χρησιμοποιείται ως κουτί διακλάδωσης όταν τοποθετείται με καπάκι πυροπροστασίας.

2 Πλήρως μονωμένη καλωδίωση σε σύνδεση κουτιών διακλάδωσης ενός στοιχείου με τον σύνδεσμο (9060-78).

3 Το κουτί για ηλεκτρολογικές διατάξεις δημιουργεί αρκετό χώρο για καλώδια σε κουτιά επικοινωνίας και δικτύου.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
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TECHNIK

ETA-18/0091

Πυροπροστασία | Κουτιά πυροπροστασίας HWD 90

•  Για τοίχους πυροπροστασίας EI30 - EI20

•  Διατηρεί την ηχομονωτική ιδιότητα του τοίχου

•  Δυνατότητα τροποποιήσεων

•  Με καπάκι πυροπροστασίας μπορεί να χρησιμοποιείται ως κουτί διακλάδωσης

•  Δυνατότητα αντικριστής τοποθέτησης

Για την κατάλληλη φρέζα Ø 74 mm (κωδ. προϊόντος 1084-10), βλ. σελίδα 38.

Δείκτης μείωσης 

ήχου R'w και ως

77dB77 dB

Δείκτης μείωσης 

ήχου R’w έως και
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3 -

TECHNIK

Πυροπροστασία | Αεραγωγοί και φρεάτια

Αεραγωγοί και φρεάτια.
Κουτιά πυροπροστασίας HWD 90.
Τα κουτιά HWD 90 ενός στοιχείου εγγυώνται δείκτη πυραντίστασης από I 30 έως I 90 σε αεραγωγούς 
και φρεάτια με έως και πενταπλούς συνδυασμούς κουτιών. Επιτυγχάνεται δείκτης πυραντίστασης I 30 
χωρίς μόνωση και έως και I 90 με μόνωση.

Τα κουτιά HWD 90 για τοίχους με διάκενο είναι ιδανικά για πρόσθια τοποθέτηση σε φρεάτια. 
Εγγυώνται ότι ο δείκτης πυραντίστασης παραμένει I30.

Δυνατότητα τροποποιήσεων στα κουτιά HWD 90. Η τοποθέτηση γίνεται μέσω ενός ανοίγματος στο 
τοίχωμα του φρεατίου. Η μόνωση γίνεται σύμφωνα με τον δείκτη πυραντίστασης και η οπή σφραγίζεται 
πριν την τοποθέτηση του κουτιού στον τοίχο με διάκενο.

Τα κουτιά HWD για τοίχους με διάκενο τοποθετούνται εύκολα σε φρεάτια με τη χρήση συνήθων 
εργαλείων και αποτελούν μια αποτελεσματική και ασφαλή εναλλακτική από τον περίπλοκο και 
χρονοβόρο πρόσθιο εγκιβωτισμό.

Ανάλογα με τον δείκτη πυραντίστασης, το άνοιγμα πρέπει να καλύπτεται από διαφορετικού τύπου πετροβάμβακα (I30 χωρίς μόνωση, I60 μονωτικό υλικό ). 
 Για την τοποθέτηση πετροβάμβακα, χρειάζεται άνοιγμα τουλάχιστον 300 x 300 mm ώστε να δημιουργηθεί ο χώρος για τέλεια τοποθέτηση.

•  Για φρεάτια I30- I 90

•  Χωρίς εγκιβωτισμό.

•  Πιστοποιημένη ασφάλεια έως και  

πενταπλού συνδυασμού κουτιών.

•  Δυνατότητα τροποποιήσεων

•  Χρησιμοποιείται και ως κουτί διακλάδωσης 

με καπάκι πυροπροστασίας

•  Εύκολη τοποθέτηση σε λίγα βήματα

•  Δυνατότητα τροποποιήσεων
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EI30 - EI120

Ø 74 mm Ø 74 mm 2 x Ø 74 mm

ETA-18/0091

Πυροπροστασία | Κουτί για ηλεκτρονικές

Εύκολη τοποθέτηση.
Κουτί για ηλεκτρολογικές διατάξεις HWD 90.
Το κουτί για ηλεκτρονικές διατάξεις HWD 90 διαθέτει τον απαραίτητο χώρο για ηλεκτρολογικούς 

διακόπτες, κουτιά δεδομένων, καλώδια και ακροδέκτες. Επιτρέπει την εγκατάσταση καλωδίων και 

σωλήνων έως και M25.

•  Για τοίχους πυροπροστασίας EI30 - EI20

•  Δυνατότητα τροποποίησης

•  Χρησιμοποιείται και ως διπλό κουτί

•  Εξαιρετικά μεγάλος χώρος για ακροδέκτες επικοινωνίας και δικτύου.

•  Επιπλέον χώρος για ηλεκτρολογικά εξαρτήματα (π.χ. ενεργοποιητές ZΝΧ,  

τεχνολογία επικοινωνιών).

•  Διατηρεί την ηχομονωτική ιδιότητα του τοίχου.

Κουτί HWD 90 ενός 
στοιχείου.
Κωδ. προϊόντος 9463-01

Καπάκι
πυροπροστασίας
Κωδ. προϊόντος 1184-94

Κουτί διακλάδωσης
HWD 90 ενός στοιχείου
Κωδ. προϊόντος 9464-01

Κουτί HWD 90 για
ηλεκτρολογικές διατάξεις.
Κωδ. προϊόντος 9462-94

Σύνδεσμος
Κωδ. προϊόντος  
9060-78

Εξάρτημα ανοίγματος οπής 68/74: Για να επεκτείνετε ήδη υφιστάμενα ανοίγματα από 
Ø 68 mm σε Ø 74 mm, χρησιμοποιήστε τον ακριβή οδηγό του γλυφάνου MULTI 4000 
για τοίχους με διάκενο.

Για τη φρέζα Ø 74 mm, βλ. 
σελίδα 38.

ETA-18/0091

77 dB

Δείκτης μείωσης 

ήχου R’w έως και
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TECHNIK

1 2 3 4

1  Πλήρως μονωμένη καλωδίωση με σύνδεση κουτιών ενός στοιχείου  
και κουτιών διακλάδωσης ενός στοιχείου με τους συνδέσμους στήριξης  
(κωδ. προϊόντος 9060-68).

2  Είσοδος καλωδίων που αποσπάται εύκολα και συγκρατεί τα καλώδια 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60670

3  Έως και 6 επιλογές εισόδου συρμάτων με μανδύα, με εξωτερική  
διάμετρο 4 – 11,5 mm.

4  Το HWD 68 τοποθετείται σε τυποποιημένο άνοιγμα διαμέτρου 68 mm.

Ασφάλεια και προστασία σε  
τοίχους με διάκενο.
Κουτιά πυροπροστασίας HWD 68.
Τα κουτιά πυροπροστασίας HWD 68 προσφέρουν πολύ καλή πυροπροστασία, ενώ η γρήγορη και εύκολη 

τοποθέτησή τους είναι εντυπωσιακή. Το κουτί ενός στοιχείου και το κουτί διακλάδωσης ενός στοιχείου 

τοποθετούνται σε άνοιγμα 68 mm και συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους με συνδέσμους. Η εύκολη 

εισαγωγή καλωδίων με μανδύα είναι εντυπωσιακή. Τα καλώδια μπορούν αν εισέλθουν στην αντίστοιχη οπή 

χωρίς να χρησιμοποιήσετε σχεδόν καθόλου εργαλεία.

Τα κουτιά πυροπροστασίας HWD 68 διαθέτουν τεχνολογία AFS - φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα - 

η οποία, σε περίπτωση φωτιάς, κλείνει αυτόματα το άνοιγμα, αποτρέποντας την εξάπλωση της φωτιάς 

και του καπνού.

•  Για τοίχους πυροπροστασίας EI30 – EI90

•  Δυνατότητα τροποποίησης

•  Για ανοίγματα Ø 68 mm

•  Δυνατότητα αντικριστής τοποθέτησης

•  Αποσπώμενη είσοδος καλωδίων

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουτί 

διακλάδωσης με καπάκι πυροπροστασίας.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Ø 68 mm

69 dB

Δείκτης μείωσης 

ήχου R’w έως και
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3 -

EI30 - EI90

Το HWD 68 είναι κατάλληλο για χρήση σε τοίχους 
με πυροπροστασία El30 - EI90. Ακόμα και 
σε αντικριστή τοποθέτηση η πυροπροστατευτική 
ιδιότητα διατηρείται.

Κουτί HWD 68 ενός στοιχείου
Κωδ. προϊόντος 9463-02

Κουτί διακλάδωσης HDW 68 
ενός στοιχείου
Κωδ. προϊόντος 9464-02

Σύνδεσμος
Κωδ. προϊόντος 9060-68

Ø 68 mm Ø 68 mm

Πυροπροστασία | Κουτιά πυροπροστασίας HWD 68

Για την κατάλληλη φρέζα (κωδ. προϊόντος 1083-10) βλ. σελίδα 38.

Καπάκι πυροπροστασίας
Κωδ. προϊόντος 1184-94

ETA-18/0418
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ETA-17/0449

TECHNIKΤροφοδοτικές διατάξεις και είσοδοι σε 
τοίχους με διάκενο, τοιχοποιία και σκυρόδεμα.
Μέσα στεγανοποίησης κατά της φωτιάς.
Τα μέσα στεγανοποίησης σε τοίχους πυροπροστασίας είναι απαραίτητα όταν τα καλώδια ή οι 

σωλήνες διέρχονται μέσα από τοίχους με συγκεκριμένο δείκτη πυραντίστασης. Για να διατηρήσετε 

τον αντίστοιχο δείκτη, χρειάζονται ειδικά μέσα στεγανοποίησης του ανοίγματος για την αποφυγή 

μετάδοσης φωτιάς και καπνού.

Οι λύσεις της KAISER εγγυώνται γρήγορη και, πάνω απ’ όλα, ασφαλή και αξιόπιστη στεγανοποίηση σε 

περίπτωση φωτιάς. Δεν υπάρχει λόγος για χρονοβόρα και ακατάστατη χρήση στόκου, αφρού ή 

κονιάματος πυροπροστασίας. Η τοποθέτηση είναι τόσο εύκολη όσο και αυτή του κουτιού KAISER  

για τοίχους με διάκενο.

•  Ασφαλή, ορατά, πιστοποιημένα μέσα στεγανοποίησης κατά της φωτιάς

•  Για τροφοδοσίες και εισόδους μέσω τοίχου

•  Χωρίς στοκάρισμα και λείανση

• Αυτόματη στεγάνωση συνδέσμων και κενών μεταξύ των καλωδίων

• Τοποθέτηση χωρίς καταστροφές

• Για δέσμες καλωδίων ή επιμέρους σωλήνες

• Επίσης, για συνδυασμό δέσμης καλωδίων με σωλήνες

 Τα μέσα στεγανοποίησης καλωδίων LS 90 
και τα μέσα στεγανοποίησης σωλήνων RS 
90 μπορούν να τοποθετούνται εύκολα και με 

απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη 

φρέζα ή τρυπάνι για να ανοίξετε οπές και να 

εισάγετε το εύκαμπτο στεγανοποιητικό.  

Για τροποποιήσεις, ανοίξτε τον στεγανοποιητή 

και σπρώξτε το στο καλώδιο ή τον σωλήνα.  

Τα στεγανοποιητικά καλωδίων και σωλήνων 

μπορούν να τοποθετούνται μαζί.
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1 Ανοίξτε το στεγανοποιητικό μέσο για να το τοποθετήσετε πιο εύκολα τα καλώδια και τους σωλήνες.

2 Καλωδίωση σε τοιχοποιία σύμφωνα με το DIN 1053.

3 Καλωδίωση σε σκυρόδεμα σύμφωνα με το DIN 1054.

4 Για ανοίγματα μικρότερα των Ø 35 mm, αφαιρέστε την αποσπώμενη προεξοχή στο RS90.

Πυροπροστασία | Πυρίμαχα στεγανοποιητικά μέσα
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 Τα συστήματα στεγανοποίησης κουτιών DS 90 / 74 mm και DS 90 / 
120 mm αποτελούνται από δύο μέρη τα οποία μπλέκονται και σφραγίζονται 

μεταξύ τους. Σπρώξτε τον κύλινδρο στεγανοποίησης, ο οποίος χρησιμοποιεί 

τεχνολογία AFS για το κλείσιμο του τοίχου, σε οπή Ø 74 mm ή Ø 120 mm και 

στερεώστε τον ακριβώς όπως ένα κουτί KAISER για τοίχους με διάκενο. 

Έπειτα, τοποθετήστε το μέσο στεγανοποίησης γύρω από τα καλώδια, 

σπρώξτε το στον κύλινδρο στεγανοποίησης και κλείστε το γυρνώντας το 

προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Έτσι, διασφαλίζεται ο ασφαλής 

διαχωρισμός του χώρου.

Για τη μη καταστροφική προσθήκη περισσότερων καλωδίων, ανοίξτε το 

στεγανοποιητικό και τοποθετήστε περισσότερα καλώδια. Το στεγανοποιητικό 

του κουτιού μπορεί να κλείσει και πάλι χωρίς πρόσθετο στεγανοποιητικό.

 Και τα δύο συστήματα στεγανοποίησης κουτιών DS 90 / 74 mm και 

DS 90 / 120 mm επιτρέπουν ασφαλή, ορατή και πιστοποιημένη 

πυρίμαχη στεγανοποίηση στις εισόδους καλωδίων και σωλήνων σε 

ελαφρείς τοίχους πυροπροστασίας (EI30-EI90) και σε τοιχοποιίες από 

σκυρόδεμα ή πλινθοδομές. Επιτρέπουν τη στεγανοποίηση επιμέρους 

καλωδίων και δέσμης καλωδίων, όπως επίσης και επιμέρους σωλήνων 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δέσμης σωλήνων. Ο κύλινδρος δύο 

εξαρτημάτων και το αρθρωτό στοιχείο στεγανοποίησης επιτρέπουν 

την τοποθέτηση ακόμα και όταν υπάρχουν ήδη καλώδια ή σωλήνες. 

Επεκτείνοντας το στοιχείο στεγανοποίησης με τις αυλακώσεις ψύξης 

επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται μια τακτοποιημένη εγκατάσταση αλλά 

και μέγιστη στεγανοποίηση του χώρου από τον καπνό χάρη στο ειδικό 

παρέμβυσμα από αφρώδες υλικό. Το εξαιρετικά μεγάλο κολάρο 

στεγανοποίησης διασφαλίζει προστασία από τον καπνό ακόμα και όταν 

τα ανοίγματα δεν είναι καθαρά. Η τοποθέτηση συστημάτων 

στεγανοποίησης κουτιών σε τοίχους από σκυρόδεμα ή πλινθοδομές 

γίνεται χωρίς τη χρήση ειδικών υλικών πυροπροστασίας. Για την 

τοποθέτηση αρκεί η διάνοιξη οπών Ø 82 mm ή Ø 150 mm και η χρήση 

συνήθων υλικών για τη στερέωση, π.χ. γύψος, κονίαμα ή τσιμέντο 

ταχείας πήξεως.

Μέγιστη χωρητικότητα καλωδίων!

DS 90 / 74 mm
• Δέσμη καλωδίων Ø ≤ 40 mm (πλήρης χωρητικότητα)
• Μεγαλύτερο επιμέρους καλώδιο στη δέσμη Ø ≤ 15 mm

• Μεγαλύτερο επιμέρους καλώδιο Ø ≤ 21 mm

• Σωλήνες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ø ≤ 40 mm

DS 90 / 120 mm
•  Πλήρης χωρητικότητα έως και Ø 74 mm με δέσμες καλωδίων ή/ 

και σωλήνων

• Μέγιστη διάμετρος καλωδίου 29 mm

• Σωλήνες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έως και M63
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Πυροπροστασία | Πυρίμαχα μέσα

Σύστημα 
στεγανοποίησης
καλωδίων LS 90
Κωδ. προϊόντος 9459-01

Σύστημα στεγανοποίησης
κουτιών DS 90 / 120 mm
Κωδ. προϊόντος 9459-04

Σύστημα 
στεγανοποίησης
κουτιών DS 90 / 74 mm
Κωδ. προϊόντος 9459-03

Σύστημα 
στεγανοποίησης
σωλήνων RS 90
Κωδ. προϊόντος 9459-02

Για τα κατάλληλα προϊόντα και τις ετικέτες, βλ. σελίδα 38.
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Πιστοποιητικό αεροστεγανότητας
Κατά τον έλεγχο αεροστεγανότητας Blower- 

Door-Test, ένας ανεξάρτητος φορέας έλεγξε και 

επιβε την αεροστεγανότητα των ταπών 

στεγάνωσης με σπείρωμα M16 – M40.

Εύκολο κλείσιμο - μόνιμη στεγανοποίηση.
Τάπες στεγανοποίησης με σπείρωμα.

Τάπες στεγανοποίησης με σπείρωμα με τεχνολογία ECON® για στεγανοποίηση όλων τον 

τυποποιημένων σωλήνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κουτιά ενός στοιχείου ή σε εξόδους 

καλωδίων. Η τάπα στεγανοποίησης με σπείρωμα τριών αυλακώσεων διαφορετικού πλάτους 

προσαρμόζεται στον σωλήνα της εγκατάστασης και εγγυάται σφράγιση από αέρα και καπνό ακόμα και 

όταν οι σωλήνες έχουν κοπεί υπό γωνία. Για σωλήνες μεγέθους M25 και άνω, οι μεμβρανοειδείς 

επιφάνειες αποσπώνται, διασφαλίζοντας ασφαλείς διακλαδώσεις και αποτρέποντας ζημιές και κενά 

μεταξύ των καλωδίων.

• Για τοποθέτηση σωλήνων αεροστεγούς σχεδιασμού σε πυροπροστατευμένες επιφάνειες

• Οι τρεις αυλακώσεις διαφορετικού μεταξύ τους βήματος προσαρμόζονται τέλεια στον σωλήνα

• Εγγυημένη αεροστεγανότητα

• Είσοδος καλωδίων χωρίς εργαλεία

• Χωρίς κενά στα περάσματα των καλωδίων

• Για όλους τους σωλήνες, M16 - M40, σελ 9 – σελ. 36, 3/4" και 5/8"

Zertifikat
über die Qualität der Luftdichheit

Bauteil: Dichtstopfen (Kaiser GmbH & Co. KG)
Dichtstopfen Typ 16/20/25/32/40 

Prüfobjekt:

Gehäuse aus Spanplatten mit 28 Dichtstopfen der oben genannten Marke.
Die Dichtstopfen waren in Kabelrohren montiert mit Kabeldurchführungen.

Ergebnisse:

Mit Hilfe des BlowerDoor MessSystem und dem DG-700 wurden folgende
Werte für den Volumenstrom sowie a-Wert bei 10 Pascal Druckdifferenz erzielt:

Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf 28 Dichtstopfen:

V10 = 0,23 m³/h

a-Wert bei 10 Pascal bezogen auf die Fugenlänge:

a-Wert = 0,1 m³/h*m

Ingenieurgemeischaft
Bau + Energie + Umwelt GmbH
Im Energie- und Umweltzentrum
31832 Springe den 11.07.2011

Telefon 05044 / 975-30
11.07.2011 i. A. Sven Seidel Telefax 05044 / 975-44

≤ 0,1 m³/mh (daPa ²/³).

Die Anforderung für Bauteilanschlussfugen beträgt lt. DIN 4108-2:2003-07 Kapitel 7 Absatz 3

Die Dichtheit der Bauteilanschlussfugen der Dichtstopfen 16/20/25/32/40
erfüllt die Anforderungen.
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Πυροπροστασία | Τάπες στεγάνωσης

Τάπα στεγανοποίησης  
με σπείρωμα M16

Κωδ. προϊόντος 1040-16

Τάπα στεγανοποίησης  
με σπείρωμα M20

Κωδ. προϊόντος 1040-20

Τάπα στεγανοποίησης 
με σπείρωμα M25

Κωδ. προϊόντος 1040-25

Τάπα στεγανοποίησης 
με σπείρωμα M32

Κωδ. προϊόντος 1040-32

Τάπα στεγανοποίησης 
με σπείρωμα M40

Κωδ. προϊόντος 1040-40

1 Η τάπα στεγανοποίησης με σπείρωμα τριών αυλακώσεων διαφορετικού πλάτους προσαρμόζεται στον σωλήνα της εγκατάστασης.

2 Δημιουργείται αεροστεγής σφράγιση όταν οι σωλήνες έχουν κοπεί υπό γωνία.

3 Οι αυλακώσεις στη μεμβρανοειδή επιφάνεια διασφαλίζουν ασφαλή καλωδίωση.
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TECHNIKΓια τοίχους πυροπροστασίας 
EI30-EI120. 
Κουτί οροφής HWD 30.
Τα κουτιά HWD 30 για οροφές πυροπροστασίας εγγυώνται αξιόπιστη πυροπροστασία EI30 έως 

EI90. Το φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα τεχνολογίας AFS της KAISER διογκώνεται άμεσα σε 

περίπτωση φωτιάς και κλείνει το άνοιγμα της οροφής. Ακόμα και μετά από τροποποιήσεις, το HWD 30 

εγγυάται ασφάλεια.

• Για οροφές πυροπροστασίας F30-F90

• Δεν χρειάζεται εγκιβωτισμός.

• Κατάλληλο για εξαρτήματα, π.χ. ανιχνευτές καπνού, φωτιστικά σώματα, ανιχνευτές κίνησης κτλ.

• Χρησιμοποιείται και ως κουτί διακλάδωσης όταν τοποθετείται με καπάκι πυροπροστασίας

• Δυνατότητα τροποποιήσεων

Παραδείγματα χρήσης
Το κουτί HWD 30 για οροφές σας επιτρέπει να τοποθετείτε, για παράδειγμα, ανιχνευτές καπνού ή κίνησης ή φωτισμούς οδεύσεων διαφυγής με LED σε οροφές 
πυροπροστασίας, χωρίς να επηρεάζει τον δείκτη πυραντίστασης.
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ETA-18/0091

Πυροπροστασία | Κουτί οροφής HWD 30

2  Η τοποθέτηση κουτιού HWD 30 για οροφές με πετροβάμβακα αντιστοιχεί σε δείκτη  
πυραντίστασης EI60.

1  Η τοποθέτηση κουτιού HWD 30 για οροφές 
χωρίς πετροβάμβακα αντιστοιχεί σε δείκτη 
πυραντίστασης EI30. 

Κουτί οροφής HWD 30.
Κωδ. προϊόντος 9463-50

Κουτί διακλάδωσης
οροφής HWD 30.
Κωδ. προϊόντος 9464-50

Καπάκι πυροπροστασίας
Κωδ. προϊόντος 1184-94

Για τη φρέζα Ø 74 mm (κωδ. προϊόντος 1084-10) βλ. σελίδα 39.
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Για φωτιστικά σώματα και μεγάφωνα.
Κουτί πυροφραγμού FlamoX®. 

Λειτουργία φλογοεπιβραδυντικού επιχρίσματος σε περίπτωση φωτιάς (θερμικό φορτίο από την πάνω και κάτω πλευρά)

Η θερμότητα προκαλεί τη διόγκωση του φλογοεπιβραδυντικού περιβλήματος, αποτρέποντας την εξάπλωση καπνού και φωτιάς.

Τα περιβλήματα πυροπροστασίας FlamoX® αποτελούν τη νέα γενιά δοκιμασμένων και ελεγμένων 

περιβλημάτων για την τοποθέτηση εξαρτημάτων, όπως φωτιστικά σώματα, μεγάφωνα ή άλλες 

συσκευές σε οροφές πυροπροστασίας.

Αυτή η νέα γενιά περιβλημάτων έχει διαστάσεις που ταιριάζουν στα σύγχρονα φωτιστικά συστήματα 

και είναι ιδανική για γενική χρήση. Μπορείτε πλέον να εγκαταστήσετε φωτιστικά σώματα LED, 

φωτιστικά σώματα με λάμπες φθορίου, λάμπες αλογόνου χαμηλής και υψηλής τάσης, μεγάφωνα και 

άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων λειτουργικών συσκευών. Τα περιβλήματα 

μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από οροφές πυροπροστασίας, σε ανοίγματα που έχουν δημιουργηθεί 

για αυτά. Χάρη στο μικρό τους βάρος, ακόμα και όταν τοποθετούνται φωτιστικά σώματα ή μεγάφωνα, 

δεν υπερβαίνεται το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο των 5 kg/m². Έτσι, δεν χρειάζονται πρόσθετες 

συσκευές ανάρτησης.

Τα περιβλήματα FlamoX® αντιστοιχούν σε δείκτη πυραντίστασης F30 (El30) και αντέχουν θερμικά 

φορτία από την πάνω και κάτω πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

μπορούν να διασφαλίζουν τη βέλτιστη πυροπροστασία της οροφής κτιρίου.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
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Πυροπροστασία | Περίβλημα πυροπροστασίας FlamoX® 

1  Αφού καθορίσετε τη θέση του φωτιστικού σώματος, χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα για να σημειώσετε τις 
θέσεις των βιδών και της οπής.

2  Εισάγετε το περίβλημα στο άνοιγμα και ευθυγραμμίστε το.
3  Αυλακώσεις στερέωσης με τρύπες για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση των βιδών στην οροφή.
4  Το εσωτερικό αποτελείται από φλογοεπιβραδυντικό υλικό πυροπροστασίας ενώ, σε περίπτωση φωτιάς, 

διαθέτει πλάκα με αυτόματο κλείσιμο.

Περίβλημα πυροπροστασίας FlamoX®
Κωδ. προϊόντος 9435-04

Περίβλημα πυροπροστασίας FlamoX®
Κωδ. προϊόντος 9435-03

Για τα κατάλληλα γλύφανα εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων
και μεγαφώνων βλ. σελίδα 39.

ETA-20/0238
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TECHNIK

EI 90

ETA-14/0159

Στεγανοποιητικά σε οροφές
πυροπροστασίας. 
Συστήματα στεγανοποίησης οροφής
DS 90 / 74 mm και 90 / 120 mm.
Τα συστήματα στεγανοποίησης οροφής της KAISER DS 90 / 74 mm και DS 90 / 120 mm εγγυώνται 

ασφαλή διατήρηση του δείκτη πυραντίστασης EI30-EI90. Για να αποτραπεί η εξάπλωση φωτιάς και 

καπνού στις καλωδιώσεις και στους σωλήνες της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε οροφές από σκυρόδεμα 

ή κυψελοειδές σκυρόδεμα, πρέπει να υπάρχουν στεγανοποιητικά μέσα πυροπροστασίας με τον ίδιο 

δείκτη πυραντίστασης με την οροφή. Αυτό γίνεται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια χάρη στα 

συστήματα στεγανοποίησης οροφής DS 90.

• Ασφαλή, ορατά, πιστοποιημένα πυρίμαχα μέσα στεγανοποίησης

• Ειδικά μέσα στεγανοποίησης για καλωδιώσεις οροφών

• Αυτόματη στεγανοποίηση χωρίς στοκάρισμα ή λείανση

• Μη καταστρεπτικές τροποποιήσεις

• Και για μεικτή τοποθέτηση δέσμης καλωδίων και σωλήνων

• Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση από την πάνω πλευρά

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
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1  Αποσπώμενη μούφα στερέωσης με προστασία του άκρου από υλικό που δημιουργεί  
μια μονωτική στρώση.

2  Ελατήριο συγκράτησης για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση από πάνω.

3  Διατρήσεις για συγκράτηση μεταλλικών πλακών και για στερέωση του συστήματος στεγανοποίησης 
κουτιών. Σήμανση για την τοποθέτηση των βιδών.

4  Η φλάντζα στεγανοποίησης διασφαλίζει καθαρό και χωρίς καπνό διαχωρισμό του ανοίγματος. 
Αποσπώμενη μούφα στερέωσης για τροποποιήσεις σε ήδη υφιστάμενα καλώδια και σωλήνες.

Αποσπώμενη μούφα στερέωσης για τροποποιήσεις 

σε ήδη υφιστάμενα καλώδια και σωλήνες.

Καλούπι
Για έτοιμες εγκαταστάσεις σε οροφές από σκυρόδεμα, η KAISER διαθέτει ένα σετ καλουπιού κατάλληλο για ανοίγματα.

Κόψτε το σετ καλουπιού ανάλογα με το πάχος  

της οροφής.

Στερεώστε το σετ του καλουπιού με σύρματα. Αφού στερεωθεί το καλούπι, αφαιρέστε το 

υπόλοιπο σετ χωρίς υπολείμματα στο άνοιγμα.

Πυροπροστασία | Στεγανοποίηση οροφών



30      www.kaiser-elektro.de

1 2 3 4

Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. 
Συστήματα στεγανοποίησης της  
άνω επιφάνειας της οροφής.
Τα συστήματα στεγανοποίησης οροφής της KAISER DS 90 / 74 mm και DS 90 / 120 mm είναι 

ιδανικά για τη στεγανοποίηση καλωδίων με μανδύα και σωλήνων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Τα 

καλώδια και οι σωλήνες μπορούν, είτε μεμονωμένα είτε ως δέσμες, να τροφοδοτούνται πλήρως, ενώ 

είναι εφικτή και η μεικτή τοποθέτησή τους. Το σύστημα στεγανοποίησης της οροφής τοποθετείται 

εύκολα χωρίς σχεδόν καθόλου εργαλεία και μόνο από την άνω επιφάνεια της οροφής. Δεν χρειάζεται 

να χρησιμοποιήσετε επιπλέον υλικά πυροπροστασίας. Η φλάντζα στεγανοποίησης της μούφας 

στερέωσης διασφαλίζει τον διαχωρισμό και, συνεπώς, την προστασία από τον καπνό και την καθαρότητα 

του χώρου. Μπορείτε να τοποθετήσετε επιπλέον καλώδια οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία δυσκολία ή 

ζημιά, όπως και στην περίπτωση των συστημάτων στεγανοποίησης κουτιών.

1 Μεικτή τοποθέτηση σωλήνων και επενδεδυμένων καλωδίων.

2 Χρησιμοποιείται και ως κενό μέσο στεγανοποίησης.

3 Πλήρης χωρητικότητα με καλώδια με μανδύα Ø 29 mm και σωλήνες έως και M63.

4 Πλήρης χωρητικότητα με καλώδια με μανδύα Ø 15 mm και σωλήνες έως και M40.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
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EI 90

Ø  100 mm

Ø  150 mm

Πυροπροστασία | Στεγανοποίηση οροφών

1.  Εισαγωγή μούφας στερέωσης σε οπές Ø 100 mm ή Ø 150 mm από την άνω επιφάνεια της οροφής.

2.  Περάστε καλώδια με μανδύα ή/και σωλήνες από τη μούφα στερέωσης.

3.  Τοποθετήστε τον κύλινδρο οροφής γύρω από τα καλώδια και τους σωλήνες και εισάγετε τη μούφα 
στερέωσης. Έπειτα, τοποθετήστε το στεγανοποιητικό μέσο στον κύλινδρο στεγάνωσης.

4.  Έχει εγκριθεί για οροφές από σκυρόδεμα ή κυψελοειδές σκυρόδεμα πάχους 150 - 300 mm.

Η τοποθέτηση γίνεται εύκολα και γρήγορα  

από την άνω επιφάνεια της οροφής. Το σύστημα 

στεγανοποίησης οροφής μπορεί επίσης να τροπο-

ποιηθεί σε ήδη υφιστάμενα καλώδια και σωλήνες. 

Μπορείτε να τοποθετήσετε επιπλέον καλώδια  

εκ των υστέρων χωρίς να προκαλέσετε ζημιές.

Σύστημα
στεγανοποίησης
οροφής DS 90 / 74 mm
Κωδ. προϊόντος 9459-05

Σύστημα 
στεγανοποίησης
οροφής DS 90 / 120 mm
Κωδ. προϊόντος 9459-06

Σετ καλουπιού
Κωδ. προϊόντος 9473-95/96
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Προστασία από αυτανάφλεξη. 
Περίβλημα εγκατάστασης ThermoX®.

Το «ευφυές» περίβλημα παρέχει προστασία από αυτανάφλεξη που προκαλείται από τις πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες που αναπτύσσουν ορισμένοι τύποι λαμπτήρων. Σε ψευδοροφές και οροφές, το 

ThermoX® προστατεύει τη στεγανοποιητική μεμβράνη και τα υπόλοιπα υλικά από τη θερμοκρασία που 

παράγουν οι λαμπτήρες αλογόνου και LED.

Χάρη στο περίβλημα αποφεύγεται ο κίνδυνος φωτιάς και διασφαλίζεται η διατήρηση  

της αεροστεγανότητας.

• Εμποδίζει τη φωτιά, αεροστεγές

• Έξοδος οροφής έως και Ø 86 mm

• Τοποθέτηση από την πάνω ή κάτω πλευρά

• Δυνατότητα τροποποιήσεων
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> 200˚C> 200˚C

< 80˚C

Προληπτική πυροπροστασία | Περίβλημα

Η αυτανάφλεξη μπορεί να εκδηλωθεί πολύ 

γρήγορα από τη θερμοκρασία άνω των 200°C που 

παράγουν οι λαμπτήρες αλογόνου. Το περίβλημα 

Thermox® αποτρέπει τη μετάδοση πολύ υψηλών 

θερμοκρασιών στα γειτνιάζοντα υλικά.

1  Το περίβλημα Thermox® τοποθετείται κατά την εγκατάσταση της οροφής.

2  Το περίβλημα Thermox® σε οροφές από γυψοσανίδα τροποποιείται από την κάτω πλευρά.

3  Το περίβλημα Thermox® σε πλάκες οροφής τροποποιείται από την κάτω πλευρά.

Περίβλημα ThermoX®  
για περιστροφικά φωτιστικά 
σώματα LED και αλογόνου.
Κωδ. προϊόντος 9300-01/02/03

Πρόσθιοι δακτύλιοι ThermoX®
Κωδ. προϊόντος 9300-41/42/43

Πρόσθιο τμήμα γενικής χρήσης ThermoX®
Κωδ. προϊόντος 9300-01/02/03

Περίβλημα γενικής χρήσης
ThermoX® με ορυκτές ίνες
Κωδ. προϊόντος 9300-22

Διακοσμητικά  
καλύμματα ThermoX®
Κωδ. Προϊόντος 9301-...

Για την κατάλληλη φρέζα Ø 120 mm  
(κωδ. προϊόντος 1082.20) βλ. σελίδα 39
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Προστασία από αυτανάφλεξη.
Περίβλημα LED ThermoX®.

Περίβλημα LED Thermox® για τοποθέτηση άκαμπτων και περιστρεφόμενων 

εντοιχισμένων φωτιστικών σωμάτων LED σε διάφορες κατασκευές οροφών. Το περίβλημα 

προστατεύει τα περιβάλλοντα υλικά (στεγανοποιητική μεμβράνη, μόνωση κτλ.) από τις 

υψηλές θερμοκρασίες και το φωτιστικό LED από τη σκόνη.

• Αεροστεγές, προστατεύει από τη φωτιά
• Για τοποθέτηση σε κοίλες οροφές
• Τροποποιείται από την κάτω πλευρά
• Τοποθέτηση του περιβλήματος χωρίς εργαλεία
• Η δομή της πίσω επιφάνειας διασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση της θερμότητας
• Μόνιμη και ασφαλής τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων στο περίβλημα.

Πιστοποιητικό ποιότητας για αεροστεγανότητα
Αεροστεγές περίβλημα ηλεκτρικής εγκατάστασης 

εντοιχισμένων φωτιστικών σωμάτων με υψηλή 

ενεργειακή απόδοση. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό 

πιστοποιητικό.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
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Προληπτική πυροπροστασία | Περίβλημα

Για τη φρέζα Ø 74 mm και τη φρέζα κωνικής διευρύνσεως οπών  
Ø 86 mm βλ. σελίδα 39

Περίβλημα LED ThermoX®.
Κωδ. προϊόντος 9320-10

Περίβλημα LED ThermoX®.
Κωδ. προϊόντος 9320-11

Περίβλημα LED ThermoX®.
Κωδ. προϊόντος 9320-20

Περίβλημα LED ThermoX®.
Κωδ. προϊόντος 9320-21

1  Εγγυημένη αεροστεγανότητα ακόμα και με διευρυμένα ελατήρια συγκράτησης χάρη στην εύκαμπτη διευρυμένη θήκη.

2  Το περιστρεφόμενο βαθούλωμα επιτρέπει την ευθυγράμμιση του προβολέα με ακρίβεια.

3  Τα επίπεδα περιβλήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε κατασκευές με χαμηλές οροφές, π.χ. κατασκευές από ξύλινα πλέγματα.

4  Θερμοκρασία στους προβολείς LED: Η άνω επιφάνεια της κατασκευής εξασφαλίζει ελάχιστη επαφή με τον φραγμό ατμών και βέλτιστη διάχυση θερμότητας.

Επιπλέον, το περίβλημα ThermoX® LED έχει και 

άλλα πλεονεκτήματα. Χάρη στον απόλυτα 

αεροστεγή σχεδιασμό, η βρωμιά και η σκόνη από 

την ενδιάμεση οροφή δεν μπορούν να διαπεράσουν 

και να επηρεάσουν τη λειτουργία των απαγωγών 

θερμότητας. Έτσι, σε συνδυασμό με τον θερμικό 

διαχωρισμό του φωτιστικού σώματος και των 

διατάξεων χειρισμού, εξασφαλίζεται μέγιστη 

διάρκεια ζωής.

(T: Depth)
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TECHNIKΤοιχώματα με προστασία από τη φωτιά
και τον καπνό σε καμπίνες πλοίων.
Τεχνολογία πυροπροστασίας  
σε κατασκευές πλοίων.
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επιβατικά πλοία, όπως κρουαζιερόπλοια, πορθμεία, θαλαμηγοί, 

πρέπει να παρέχουν μέγιστη λειτουργικότητα και να εγγυώνται την ασφάλεια των επιβατών και του 

πληρώματος. Η πολύχρονη εμπειρία μας σε τεχνολογίες πυροπροστασίας κτιρίων χρησιμοποιούνται 

πλέον για να ικανοποιήσουν τις πολύπλοκες ανάγκες ναυπηγείων, κατασκευαστών καμπίνων και της 

ναυπηγικής βιομηχανίας. Διαθέτουμε, πλέον, κουτιά πυροπροστασίας που τοποθετούνται πολύ εύκολα 

και αποτρέπουν -με 100% αξιοπιστία- την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού μέσω διαχωριστικών 

πετασμάτων κατηγορίας B0 έως B15.

Τα «έξυπνα» κουτιά πυροπροστασίας ενός στοιχείου για διαχωριστικά πετάσματα B0 έως B15 

αντιδρούν άμεσα στη φωτιά. Τα κουτιά HWD B15 για τοίχους με διάκενο ελέγχουν τη φωτιά και τον 

καπνό από την πλευρά πυροπροστασίας και διατηρούν την ιδιότητα B15 του τοίχου πυροπροστασίας για 

τουλάχιστον 30 λεπτά έκθεσης σε φλόγες.

Μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα συνδυασμοί των κουτιών διακλάδωσης ενός στοιχείου σε 

τυποποιημένη απόσταση, αφαιρώντας την επισημασμένη επιφάνεια του δακτυλίου συγκράτησης.  

Η τοποθέτηση είναι εύκολη όπως και στην περίπτωση των κουτιών για τοίχους με διάκενο.

• Για διαχωριστικά πετάσματα κατηγορίας B0 έως B15

• Χωρίς εγκιβωτισμό

• Δυνατότητα τροποποιήσεων

• Χρησιμοποιείται και ως κουτί διακλάδωσης όταν εγκαθίσταται με ηχομονωτικό καπάκι
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44 40 54,5

44 40 54,5
Ø  74 mm

Πυροπροστασία | Κατασκευή καμπίνας

Τα πιστοποιημένα κουτιά ενός στοιχείου είναι 

κατάλληλα για μεταλλικά τοιχώματα πλοίων ή 

επιστρωμένα με ορυκτή βάση. Προσφέρουν 

μέγιστη ασφάλεια και ικανοποιούν τις 

προϋποθέσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

1  Για χρήση σε χωρίσματα πάχους 0,2 έως 40 mm.

2  Δυνατότητα πολλαπλών συνδυασμών με αφαίρεση του δακτυλίου.

3  Διατίθενται κουτιά ενός στοιχείου και κουτιά διακλάδωσης ενός στοιχείου με τεχνολογία  
μηδενικής τάσης για λεπτές σανίδες.

Κουτί διακλάδωσης 
ενός στοιχείου HWD B15
Κωδ. προϊόντος 9461-14

Κουτί ενός στοιχείου 
HWD B15
Κωδ. προϊόντος 9463-15

Κουτί ενός στοιχείου 
HWD B15
Κωδ. προϊόντος 9461-15

Κουτί ενός στοιχείου 
HWD B15
Κωδ. προϊόντος 9463-14

Κουτί διακλάδωσης  
ενός στοιχείου HWD B15
Κωδ. προϊόντος 9464-15

Κουτί ενός στοιχείου HWD B15
Κωδ. προϊόντος 9464-14

Για την κατάλληλη φρέζα Ø 74 mm  
(κωδ. προϊόντος 1083-74), βλ. σελίδα 39.
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Συστήματα πυροπροστασίας της KAISER.
Με μια ματιά.

 

Εγκατάσταση σε τοίχους.
www.kaiser-elektro.org/bswaende

Χωνευτό κουτί πυροπροστασίας | EI30 - EI120 Κουτιά πυροπροστασίας HWD 90 | EI30 - EI120

Ø  74 mm Ø  74 mm

Χωνευτό κουτί
πυροπροστασίας
1564-01 | σελ.10

Κουτί ενός στοιχείου  
HWD 90
9463-01 | σελ.12

Κουτί διακλάδωσης  
ενός στοιχείου HWD 90
9464-01 | σελ.12

Κουτί για ηλεκτρονικές
διατάξεις HWD 90
9462-94 | σελ.12

Fire-protection boxes HWD 68 | EI30 - EI90

Κουτί ενός στοιχείου  
HWD 68
9463-02 | σελ.16

Κουτί διακλάδωσης ενός
στοιχείου HWD 68
9464-02 | σελ.16

Εργαλεία / εξαρτήματα για HWD 90, HWD 68 και χωνευτά κουτιά πυροπροστασίας

Κοπτικό  
γενικής χρήσης
1085-80

Περιστροφική φρέζα 
MULTI 4000
1083-10

Περιστροφικό
MULTI 4000 
1084-10

Εξάρτημα ανοίγματος 
οπής 68/74
1083-99

Απογυμνωτής 
καλωδίων AMZ 2
1190-02

Αδαμαντοφόρα κεφαλή
λείανσης με μηχανή
απομάκρυνσης σκόνης
1088-02

Καπάκι πυροπροστασίας 
HWD 30-120
1184-94

Σύνδεσμος
9060-78

Σύνδεσμος
9060-68

Cable and conduit seal systems LS 90 and RS 90 | EI30 - EI90

Ø  20 mm Ø  35 / 32 mm

Ø  74 mm Ø  120 mm

Σύστημα στεγανοποίησης
καλωδίων LS 90
9459-01 | σελ. 18

Σύστημα στεγανοποίησης
σωλήνων RS 90
9459-02 | σελ. 18

Κουτί στεγανοποίησης 
DS 90 / 74 mm
9459- 03 | p.18

Κουτί στεγανοποίησης 
DS 90 / 120 mm
9459-04 | p.18

Εργαλεία για στεγανοποιήσεις Εξαρτήματα για στεγανοποιήσεις

Sealing plugs.

M16
1040-16 | σελ.22

M20
1040-20 | σελ.22

M32
1040-32 | σελ.22

M25
1040-25 | σελ.22

M40
1040-40 | σελ.22

Σκληρή μεταλλική 
φρέζα
Ø 20 mm 1088-06

Περιστροφική 
φρέζα 
MULTI 4000 
1082-10

Περιστροφική 
φρέζα  
MULTI 4000
1084-10

Ετικέτα αναγνώρισης
ταυτότητας
στεγανοποίησης
9473-91

Διμεταλλική 
φρέζα
Ø 120mm
1082-20

Ετικέτα αναγνώρισης
ταυτότητας
στεγανοποίησης
9473-92

Σκληρή 
μεταλλική 
φρέζα
1083-74

Ø  68 mm Ø  68 mm

2 x Ø  74 mmØ  74 mm

Box sealing systems DS 90 / 74 mm and DS 90 / 120 mm | EI30 - EI90

Ø  68 mm Ø  82 mm

Ø  20 mm DE / GB
F / I

Ø  35 mm Ø  74 mm Ø  120 mm DE / GB
F / NL

Ø  74 mm

Ø  25 mm

Ø  40 mm

Ø  20 mm
Ø  32 mm

Ø  16 mm

Εγκατάσταση σε τοίχους. Τροφοδοτικές διατάξεις και είσοδος.

www.kaiser-elektro.org/bswaendedue

Ø  74 mm



    39

 

Τοποθέτηση σε οροφές.

Fire-protection ceiling boxes HWD 30 | EI30 - EI90

Fire-protection housings | EI30

Στεγανοποίηση οροφών | EI30- EI90 Εργαλεία για στεγανοποιήσεις

Σύστημα στεγανοποίησης
οροφής DS 90 / 74 mm
9459-05 | σελ. 18

 
Κουτί οροφής HWD 30
9463-50 | σελ. 24

Περίβλημα εγκατάστασης
FlamoX®-S 30 E
9435-01

FlamoX®
περίβλημα πυροπροστασίας
9435-03 | σελ.26

FlamoX®
περίβλημα πυροπροστασίας
9435-04 | σελ. 26

Σύστημα φραγμού
οροφής DS 90 / 120 mm
9459-06 | σελ. 18

Καλούπι
9473-95/96 | σελ. 18

Κουτί διακλάδωσης
HWD 30 για οροφή
9464-50 | σελ. 24

Καπάκι πυροπροστασίας 
HWD 30-120
1184-94 | σελ. 24

Ø 74 mm

Ø 74 mm

Ø 100 mm Ø 180 mm Ø 240 mm

Ø 74 mm

Ø 74 mm Ø 86 mm Ø 86 mm

Περίβλημα ThermoX® για λάμπες
αλογόνου και περιστρεφόμενα
φωτιστικά σώματα LED
9300-01/02/03 | σελ. 32

Περίβλημα γενικής
χρήσης ThermoX® με
ορυκτές ίνες
9300-22 | σελ. 32

Περίβλημα LED
ThermoX®
9320-10 | σελ. 34

Περίβλημα 
LED ThermoX®
9320-11 | σελ. 34

Περίβλημα 
LED ThermoX®
9320-20 | σελ.34

Περίβλημα  
LED ThermoX®
9320-21 | σελ. 34

Εργαλεία για HWD 30 και περιβλήματα πυροπροστασίας

Κοπτικό
γενικής χρήσης
1085-80

Περιστροφική 
φρέζα 
MULTI 4000
1083-10

Διμεταλλική  
φρέζα 
Ø 120mm
1082-20

Διμεταλλική 
φρέζα 
Ø 86 mm
1087-86

1089-10 | 1089-00
Εξάρτημα ανοίγματος 
οπής 68/74
1083-99

Απογυμνωτής 
καλωδίων AMZ 2
1190-02

Ø 120 mmØ 86 mm

Περιστροφική 
φρέζα 
MULTI 4000
1084-10

Ø  74 mm

www.kaiser-elektro.org/bsschiff

Εγκατάσταση σε τοιχώματα πλοίων.
Κουτί πυροπροστασίας HWD B15.

Κουτί ενός στοιχείου
HWD B15
9461-15 | σελ. 29

Κουτί ενός στοιχείου
HWD B15
9463-15 | σελ. 29

Κουτί διακλάδωσης
ενός στοιχείου HWD B15
9464-15 | σελ. 29

Κουτί ενός στοιχείου
HWD B15
9461-14 | σελ. 29

Κουτί ενός στοιχείου
HWD B15
9463-14 | σελ. 29

Κουτί διακλάδωσης
ενός στοιχείου HWD B15
9464-14 | σελ. 29

ΠΠ: 7 - 40 mm
B: 40 mm

ΠΠ: 7 - 40 mm
B: 44 mm

ΠΠ: 7 - 40 mm
B: 54,5 mm

ΠΠ: 0,2 - 40 mm
B: 40 mm

ΠΠ: 0,2 - 40 mm
B: 44 mm

ΠΠ: 0,2 - 40 mm
B: 54,5 mm

Εργαλεία για το HWD B15

Σκληρυμένο 
μεταλλικό γλύφανο
1083-74

Ø  74 mm

Κοπτικό
γενικής χρήσης
1085-80

(ΠΠ: Πάχος Πλάκας | Β: Βάθος)

Μπορείτε να βρείτε όλα μας τα προϊόντα και τα τεχνικά στοιχεία στον κατάλογο της KAISER και στον διαδικτυακό τόπο www.kaiser-elektro.de

Προληπτική πυροπροστασία

Ø 100 / Ø 150

Ø 68 mm

DE / GB
F / I

DE / GB
F / NL

Ετικέτα αναγνώρισης
ταυτότητας
στεγανοποίησης
9473-91

Ετικέτα αναγνώρισης
ταυτότητας
στεγανοποίησης
9473-92

www.kaiser-elektro.org/bsdecke

FlamoX®
στόκος πυροπροστασίας
9400-05
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Τηλ.+49 (0) 23 55 / 809-0 Φαξ +49 (0) 23 55 / 809-21  
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Συστήματα και λύσεις  
για επαγγελματική ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Από το 1904 η KAISER αναπτύσσει και κατασκευάζει συστήματα και προϊόντα που αποτελούν τη βάση στην ηχομόνωση.
Σχεδιαστές και χρήστες διεθνώς επωφελούνται από τις πρακτικές λύσεις στις καθημερινές τους διεργασίες σε κάθε τύπο εγκατάστασης.

Τεχνικά στοιχεία και συμβουλές

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα, τις λύσεις συστημάτων και τα μέσα επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο:
www.kaiser-elektro.de και στο Youtube στο www.youtube.com/kaiserelektro.

Για περαιτέρω ερωτήσεις ή πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους τεχνικούς μας.
KAISER Τηλ.: +49(0)2355.809.61 KAISER Email: technik@kaiser-elektro.de

Πυροπροστασία
Τα συστήματα πυροπροστασίας της KAISER προσφέρουν 
αξιόπιστη προστασία κατά της φωτιάς των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων σε τοίχους και οροφές.

Ενεργειακή απόδοση
Τα πρωτοποριακά προϊόντα της KAISER σας βοηθούν να 
συμμορφώνεστε προς τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ και των εκάστοτε εθνικών κανονισμών όπως 
τον γερμανικό κανονισμό εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV).

Δόμηση
Η KAISER διαθέτει λύσεις και παρέχει τα κατάλληλα προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται με ασφάλεια, συνέπεια και σύμφωνα με 
τις πρακτικές εργοταξίων ανάπλασης, ανακαίνισης και 
εκσυγχρονισμού των κτιρίων.

Ηχομόνωση
Τα πρωτοποριακά ηχομονωτικά κουτιά της KAISER 
διασφαλίζουν τις δομικές απαιτήσεις των ηχομονωτικών 
τοίχων, ακόμα και σε ήδη τοποθετημένες εγκαταστάσεις.

Ακτινοπροστασία
Η χρήση των νέων κουτιών με ακτινοπροστασία διατηρεί την 
προστασία των τοίχων από ακτινοβολία χωρίς να απαιτούνται 
επιπρόσθετα μέτρα.


