Volné místo.
Pro svítidla, reproduktory
a vestavné přístroje.

Volné místo pro svítidla, reproduktory
a vestavné přístroje.
V moderní architektuře je světlo důležitý designový prvek. Nejen budovy ve
veřejném sektoru, ale také soukromé budovy se stávají inteligentními domácnostmi
s naprogramovanými světelnými scénáři. Aby neexistovala žádná omezení svobody
designu, nabízí společnost KAISER pestrou škálu vestavných krabic pro svítidla
a reproduktory určené k instalaci do betonových stěn/stropů, dutých stěn/stropů
a tepelně izolačních systémů, čímž lze splnit požadavky požární ochrany.
Systémy skříněk do betonu jsou vhodné do litého betonu i prefabrikovaných prvků
a nabízí jistotu při plánování, kalkulaci a montáži. Jsou robustní a tvarově stálé a utváří
prostor, který potřebuje každý profesionální design, plánování a instalace. Flexibilita
našich systémů nabízí to správné řešení pro každou instalaci. Při plánování a realizaci
vašeho projektu vám pomůže řada plánovacích pomůcek a osobní technické poradenství.
Vestavné krabice KAISER pro svítidla a reproduktory se vyznačují:
· jednoduchou montáží
· tvarovou stálostí
· složením bez halogenů
· preventivní požární ochranou
· certifikovanou požární ochranou
· zabráněním přenosu napětí
  individuálním plánováním projektů
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Vestavná krabice pro svítidla a reproduktory
XXX | XXX

Volné místo pro svítidla, reproduktory a vestavné přístroje.
Servis. Zcela jednoduše.
Podpora po celou dobu ž ivotního cyklu budovy s BIM daty KAISER.
Požadavky
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Produktová řešení

Vestavné krabice do betonu
Prostor pro instalaci svítidel a reproduktorů do stropů z litého betonu.
Variabilní prostor pro různé vestavné přístroje.
Prostor pro instalaci svítidel a reproduktorů do deskových stropů.
Pro dodatečnou montáž do deskových stropů
a masivních betonových stropů.
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HaloX pro litý beton
Univerzální vestavná krabice pro betonové stropy a stěny
HaloX® pro prefabrikované prvky
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Montážní sada HaloX®, HaloX® pro masivní betonové stropy

22

®

Vestavné krabice pro energetickou účinnost:
sádrokarton/WDVS
Vzduchotěsný prostor pro instalaci vestavných LED svítidel.
Vzduchotěsný prostor pro instalaci vestavných halogenových
a LED svítidel.
Vzduchotěsná instalace v úrovni izolace.
Pro vestavná LED svítidla a vestavné přístroje do izolovaných stropů.
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Vestavná krabice ThermoX® LED
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Vestavná krabice ThermoX®
Vestavná krabice EnoX®
Vestavná krabice ThermoX® Iso +
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Vestavná krabice pro protipožární stropy
Pro svítidla a reproduktory v protipožárních stropech.
Instalace snímačů atd. do protipožárních stropů.

33
Protipožární krabice FlamoX
Stropní krabice HWD 30
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Držáky přístrojů a přípojné krabice pro svítidla
Přípojná krabice a distanční prvek pro stropní svítidla
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Montáž svítidel
Montáž svítidel do izolovaných venkovních fasád a betonových stropů.
Montáž svítidel do izolovaných stropů.

Volné místo pro svítidla a reproduktory. Přehled.
PROGRAM KAISER. Řešení a systémy pro profesionální elektroinstalace.
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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 filmech vysvětlujeme všechny výhody produktu a instalace. Inteligentní produktový
filtr v online katalogu na stránkách kaiser-elektro.de vám pomůže s výběrem správného
produktu. Nabídkové texty, 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
• Prodejní služby a servis
• Nákupní zdroje produktů
• Základní údaje o zboží, certifikáty a ceny
• Nabídkové texty v mnoha formátech
• BIM data pro váš plánovací program
• CAD data pro dobrou konstrukci
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Servis – Zcela jednoduše

Building Information Modeling
Budoucnost pozemního stavitelství

BIM

Z informačního modelu budovy (Building Information Modeling,
BIM) se vyvinul nejdůležitější budoucí trend v pozemním
stavebnictví. Otevírá novou kulturu plánování a budov a je
na cestě stát se standardem v plánování budov. Pomocí tohoto
způsobu digitálního plánování a výstavby lze plánování, realizaci
a provoz budovy po celou dobu jejího životního cyklu –
od návrhu až po demolici – virtuálně zmapovat a optimalizovat
na základě trojrozměrných počítačových modelů.
V kooperativním procesu plánování se všemi zúčastněnými
stranami se postupně vytvářejí, doplňují a upravují všechny
geometrické a technické informace. Popisují např. materiál,
životnost, vlastnosti týkající se životního prostředí a jiné, jako
jsou zvukově-izolační nebo protipožární vlastnosti. Chyby
plánování, nebezpečí, narušené stavební procesy, kolize mezi
řemeslníky a zbytečně vysoké provozní náklady tak lze rozpoznat
a eliminovat již v raných fázích plánování. Tím se zabrání
neočekávanému zvýšení nákladů během výstavby a provozu.
Za účelem urychlení digitalizace plánování a výstavby
v Německu spolkové ministerstvo vnitra postupně zavádí BIM
do stavebních projektů ve veřejném sektoru. Tato metoda se již
dnes úspěšně používá v mnoha veřejných a soukromých
projektech ve prospěch všech účastníků výstavby.

Pro plánování, realizaci a provoz.
Podpora po celou dobu životního cyklu
budovy s BIM daty KAISER.
Společnost KAISER nabízí projektantům, architektům, inženýrům
a specializovaným společnostem rozsáhlou podporu při
plánování, realizaci a provozu BIM stavebních projektů:
	Prostřednictvím odkazu https://to.kaiser-elektro.
de/planung se uživatel dostane přímo do
informační oblasti o všech aspektech plánování
a výběrových řízení na domovské stránce KAISER.
 a adrese https://kaiser.partcommunity.com jsou k dispozici
N
3D-Multi-BIM-CAD data pro montáž do betonových konstrukcí,
dutých stěn a pod omítku a také pro použití krabic na svítidla
nebo reproduktory. Konstrukční data je přitom možné stáhnout
pro všechny běžné plánovací programy ve více než 100 běžných
formátech CAD ve 3D a 2D.
 živatelé aplikace Autodesk Revit mohou také použít obsahový
U
plugin BIMcatalogs.net. Díky důslednému propojení s původními
daty KAISER jsou vložené BIM objekty vždy aktuální. Plugin
umožňuje vyhledávání, výběr a konfiguraci dostupných BIM
objektů v obvyklém prostředí aplikace Autodesk Revit.

Kromě stahování produktových dat máte možnost sestavit
produkty online podle vašich požadavků. Po konfiguraci je
možné odpovídající CAD model a datový list vygenerovat jako
soubor PDF a zahrnout ho do plánování a dokumentace.
Všechny změny v BIM mají přímý vliv na rozměry, množství
a náklady na konstrukci. Díky tomu jsou všichni, kdo se podílejí
na stavbě, rychle informováni a je zajištěna přesná kontrola
nákladů, termínů a kvality.
 abídkové texty v běžně používaných formátech k produktům
N
KAISER naleznete na adrese http://www.ausschreiben.de/katalog
/Kaiser
 y můžete zcela jednoduše převzít do každého softwaru AVA
T
nebo do softwaru ke zpracování textu.
KAISER – ZÁKLAD SPRÁVNÉHO PLÁNOVÁNÍ.
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Vestavné krabice do betonu.
•	Volné místo pro svítidla a reproduktory v betonových stropech a stěnách
•	Modulární a flexibilní pro všechny průměry a hloubky montáže
• Do litého betonu a prefabrikovaných prvků
• Volitelně do pohledového betonu
•	Kombinované zavádění bez použití nářadí pro trubky M20/M25 – také znovu uzavíratelné
•	Optimální tepelný management díky maximální kontaktní ploše s betonem
•	Tvarově stálé, zatížitelné – se snadnou montáží
•	Všechny krabice jsou k dostání s tunelem nebo bez něj.
•	Krabice a čelní díly se do sebe vzájemně zacvaknou, čímž vznikne pevný spoj,
a lze je ještě i dodatečně vyrovnat.

Systém HaloX®

Univerzální vestavná krabice

Str. 8 / 16 / 22

Str. 14

pro vestavná svítidla
a reproduktory
Montážní rozměry svítidla/reproduktoru
max. montážní průměr svítidla/
reproduktoru
max. montážní hloubka (ET)
svítidla/reproduktoru
Použití v pohledovém betonu
Pro univerzální montážní rozměry
Varianta montáže
Montáž do stropu
Montáž do stěny
Způsob betonování
Litý beton
Prefabrikované prvky
6
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pro vestavná svítidla
a reproduktory

Ø 250 mm

344 × 234 mm

110 mm

215 mm

•
•

•

•
•

•
•

Str. 8 / 22
Str. 16 / 22

•
•

Vestavné krabice do betonu

Litý beton.

Prefabrikované prvky.

Technologie litého betonu se používá zejména v případě, kdy je
potřeba zhotovit velké díly a velké plochy. Dodávaný beton nebo beton
smísený na stavbě se přitom plní do bednění, které bylo připraveno
s výztužnými a instalačními prvky, a zhutňuje se. Po vytvrdnutí se bednění
odstraní a dokončí se stěny nebo stropy.
U litého betonu se používá většinou dřevěné bednění, které lze v případě
potřeby pokrýt plastem nebo syntetickou pryskyřicí. Krabice se k bednění
jednoduše přitluče hřebíky tak, aby bezpečně držela na místě. Na ocelové
bednění se krabice obvykle upevňuje pomocí rozpíracích hmoždinek,
magnetů, lepicích fólií nebo horkého lepidla.

Technologie konstrukcí z hotových součástí (prefabrikátů) má svou
silnou stránku zejména v sériové výrobě jednotlivých prvků. Hotové
součásti se kompletně vyrábějí nebo prefabrikují v betonárnách. Tato
technologie se vyznačuje vysokou účinností díky krátkým dobám montáže,
výrobě nezávislé na počasí a stálé kvalitě stropních a stěnových prvků.
Vysoký stupeň automatizace v horizontální výrobě na ocelových bednicích
stolech zajišťuje přesné a rychlé výrobní procesy.
Montáž a upevnění instalačního systému na ocelovém bednění musí
proběhnout přesně, bezpečně a rychle. Využívají se přitom magnety,
horké lepidlo nebo lepicí fólie a počítá se každá minuta. Společnost
KAISER nabízí pro prefabrikované prvky také praktický systém s různými
možnostmi upevnění a podpory, který zaručuje bezproblémovou výrobu.

Modulární systém KAISER je univerzálně použitelný pro všechny
postupy betonování a typy bednění. Jednotlivé moduly jsou vzájemně
dokonale sladěny a zaručují přesné plánování a plynulost zpracování
s jistotou instalace i v budoucnosti. Robustní podpůrné a spojovací prvky,
stejně jako rozsáhlé příslušenství a nářadí, završují program se zaměřením
na praxi.
Instalace krabic a systémů se provádí chráničkami. Krabice a chráničky
tak tvoří uzavřený systém. Všechna propojení mezi vícedílnými produkty
a také mezi chráničkami a kabely jsou přesně vzájemně sladěná. Připojovací
otvory jsou řešeny tak, aby nebylo nutné používat nářadí, nebo případně
pouze nástroje systému KAISER, což zajišťuje stabilitu a absolutní těsnost
celého systému. Do krabice se tak nedostanou žádná cizí tělesa ani beton.

Nejúčinnější možná výroba prefabrikovaných prvků v betonářství
závisí především na výrobních časech výroby. Zde hrají důležitou roli časy
položení nebo časy vkládání pouzder a výztuže – zejména v počítačem
řízených zařízeních s oběhovými systémy. Kvalita předinstalace a tím
i snížení nákladů na další zpracování (instalaci) ve stěnách a stropech je
rozhodující pro další zpracování na staveništi.

Produktový film

Produktový film
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Existuje mnoho svítidel a reproduktorů.
Pro všechny je tu HaloX®. Litý beton
Nová generace vestavných krabic do betonu nabízí bezpečný prostor pro instalaci reproduktorů
a také svítidel s LED, halogenovými nebo kompaktními zářivkovými světelnými zdroji a jejich provozních
přístrojů ve stropech a stěnách. HaloX® vytváří prostor potřebný pro moderní úkoly osvětlení
a ozvučení. Díky modulární a flexibilní struktuře nabízí systém HaloX® řešení pro téměř všechny
průměry a hloubky montáže.
Výběr krabice a příslušenství je velice snadný. Systém krabic HaloX® se skládá ze základních typů
HaloX® 100, HaloX® 180 a HaloX® 250, také s tunelem pro bezpečné umístění provozních jednotek (např.
LED ovladačů).

1 Systém HaloX® 100
2 Systém HaloX® 180 s tunelem 190
3 Systém HaloX® 250

1

8

2

www.kaiser-elektro.de

3

Instalace do betonu | HaloX® do litého betonu

Přehled systému HaloX® 100, HaloX® 180 a HaloX® 250 do litého betonu
Systém HaloX® do litého betonu se skládá z různých součástí, které lze navzájem kombinovat podle příslušného použití.
Výběr potřebných součástí se provádí v těchto krocích:

Prostor pro instalaci
1 svítidel/reproduktorů

max. 100 mm

a provozních jednotek

Bez dodatečného prostoru pro
provozní jednotky

Dodatečný prostor pro provozní
jednotky

do max. 150 × 90 × 50 mm

HaloX® 100
1281-00

HaloX® 180
1282-00

HaloX® 100
s tunelem 190
1281-30

HaloX® 180
s tunelem 190
1282-30

Dodatečný prostor pro větší provozní
jednotky

Trubky do max. M40

max. 250 mm
HaloX® 250
1283-00

HaloX® 180
s tunelem 325
1282-40

do max. 280 × 90 × 50 mm

Výstup pro předem připravený kabel

max. 180 mm

HaloX® 250
s tunelem 325
1283-40

HaloX® 100
s multitrubkovým
vedením
1281-15

2 Montážní průměr svítidla/reproduktoru
kulaté
Čelní díly kulaté
čtvercové
Čelní díly čtvercové
Pohledový beton: kulaté
Čelní díly kulaté s elastomerovým
těsněním do pohledového betonu
Pohledový beton: čtvercové
Čelní díly čtvercové s elastomerovým
těsněním do pohledového betonu
univerzální
Univerzální čelní díl plast (a), resp.
minerální deska (b)
specifické
Individuální lisované díly ze styroporu
(volitelně do pohledového betonu)

Ø 68–100 mm

Ø 100–180 mm

Ø 180–250 mm

68 × 68 – 75 × 75 mm

–

–

Ø 68–100 mm

Ø 100–180 mm

Ø 180–250 mm

68 × 68 – 75 × 75 mm

–

–

Ø max. 100 mm

Ø max. 180 mm

Ø max. 250 mm

•

•

•

3 Montážní hloubka

Montážní výška
> 110 mm

Prodlužovací prstence
10 / 25 / 50 mm
1281-21 / 25 / 50

Prodlužovací prstence
25 / 50 mm
1282-25 / 50

Prodlužovací prstence
25 / 50 mm
1283-25 / 50

4 Příslušenství pro montáž do stěny
Sada pro montáž do vertikálního
bednění
1299-60...64
Montáž do vertikálního
bednění

Montážní sada Prefix®
pro upevnění na výztuž
1299-65

Montážní sada Prefix®
pro upevnění
na výztuž
1299-66
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Zpracování.
Pro instalaci do litého betonu je tvarově stálý systém HaloX® modulárně
uspořádaný. Tři průměry krabice s bohatým výběrem kulatých, čtvercových
a univerzálních čelních dílů umožňují integraci svítidel a reproduktorů s montážním
průměrem až 250 mm – a to i do pohledového betonu. S tunelem nabízí tento
systém dostatek prostoru pro instalaci provozních jednotek, např. LED ovladačů.
Volitelné prodlužovací prstence slouží ke zvětšení montážní hloubky.
Všechny čelní díly odpuzují vlhkost a lze je přesně umístit a připevnit hřebíky již
před instalací první výztuže. Krabice a čelní díly se do sebe vzájemně zacvaknou,
čímž vznikne pevný spoj, a lze je ještě i dodatečně vyrovnat.
Po zalití betonem lze čelní díly s definovaným montážním průměrem otevřít
cíleným úderem kladiva. U čelních dílů pro univerzální rozměry otvorů se vytvoří
požadovaný instalační otvor pomocí běžného frézovacího nástroje, např. KAISER
MULTI 4000. Tyto čelní díly lze plošně zatmelit.
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1P
 lochý čelní díl umožňuje snadné upevnění jen pomocí
hřebíků.
2 Minimální zásah do statiky – v oblasti tunelu není
nutné nijak přerušovat výztuž, protože vzdálenost
tunelu od bednění je 40 mm.
3 Pomocí rámečků je možné zvětšit montážní hloubku
krabice.
4 Po odbednění se čelní díl otevře úderem kladiva.
(např. 1282-65).
5 Při montáži do stěny (systém HaloX® 180 a 250)
použijte pro zajištění bezpečného montážního
prostoru montážní sadu pro podepření z vnitřní strany.
6 Kombinovaný prostup pro trubky M20/M25 bez
použití nářadí.
7 Volitelně jsou k dispozici montážní sady Prefix®
k montáži do stěny všech tří velikostí krabice.
8 HaloX® 100 s multitrubkovým vedením – optimální pro
multimediální aplikace a osazené kabely pro
multitrubkové vedení do M40.

Instalace do betonu | HaloX® do litého betonu

5

6

7

8

Litý beton
HaloX 100
s multitrubkovým
vedením
Obj. č. 1281-15

HaloX® 180
Obj. č. 1282-00

HaloX® 250
s tunelem 325
Obj. č. 1283-40

 rodlužovací prstence
P
HaloX®
Obj. č. 1281-21 / 25 / 50
Obj. č. 1282-25 / 50
Obj. č. 1283-25 / 50

®

HaloX® 100
Obj. č. 1281-00

HaloX® 180
s tunelem 325
Obj. č. 1282-40

HaloX® 100
s tunelem 190
Obj. č. 1281-30

HaloX® 250
Obj. č. 1283-00

HaloX® 180
s tunelem 190
Obj. č. 1282-30

Sada pro montáž
do stěny
Obj. č. 1299-60...64
Montážní sady Prefix®
Obj. č. 1299-65 / 66
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POHLEDOVÝ
BETON

1

2

POHLEDOVÝ
BETON

POHLEDOVÝ
BETON

3

4

Tvary a funkce.
Pro všechny velikosti krabic jsou k dispozici kruhové a čtvercové čelní díly s definovanými
montážními rozměry. Pro individuální montážní průměry s téměř jakýmkoliv tvarem a tloušťkou jsou
k dostání lisované díly ze styroporu. Pro variabilní nebo dosud nestanovené stropní vývody se hodí
univerzální čelní díly.
1 Kruhové čelní díly pro montážní průměry od 68 do 250 mm, také do pohledového betonu.
2 Čtvercové čelní díly pro montážní otvory v rozměru 68 a 75 mm, také pro pohledový beton.
3 Univerzální čelní díly pro variabilní nebo nedefinované výřezy ve stropě.
Nepřesnosti vzniklé při pokládání deskových stropů lze korigovat.
4  Lisované díly ze styroporu pro individuální přizpůsobení téměř libovolnému tvaru a tloušťce.

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

HaloX® 100 / 180 / 250
čelní díly pro pohledový beton
1281-61...67
1282-61...66
1283-61...66

Kruhové, čtvercové a také lisované díly ze
styroporu jsou k dispozici také ve
speciálním provedení pro pohledový

beton.
Přídavné elastomerové opláštění přitom
zabraňuje vytrhávání a zaručuje čistotu
výřezu ve stropě.

Litý beton
HaloX® 100 čelní díly,
čtvercové
1281-08 / 09

POHLEDOVÝ
BETON

HaloX® 100 / 180 / 250
univerzální čelní díly
s plastovou deskou
1281-10
HaloX® 100 čelní díly,
čtvercové pro pohledový beton 1282-10
1281-68 / 69
1283-10

POHLEDOVÝ
BETON

12
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HaloX® 100 / 180 / 250
univerzální čelní díly
s minerální deskou
1281-11
1282-11
1283-11

POHLEDOVÝ
BETON

Instalace do betonu | HaloX® do litého betonu

T

ČI
A
L
T
A
Z

45°C

32°C

33°C

1

2

3

1 Vestavné LED svítidlo 35 W.
2 Teplotní profil LED svítidla, max. 35 W.
3 Velká kontaktní plocha krabice odvádí teplo přímo do betonu, takže zabraňuje nadměrnému zahřívání krabice.

T

ČI
ZATLA
Jedinečná je inovativní technologie otvorů KAISER k zavádění
elektroinstalačních trubek. Ty je možné otevřít bez použití nářadí pouze

dvěma prsty a jsou poté k dispozici jako kombinovaný otvor pro
elektroinstalační trubku M20 a M25. V případě nesprávného uspořádání
lze otvor jednoduše uzavřít tak, že zůstane utěsněný proti vnikání betonu.
Ochrana proti vytažení trubky je provedena s maximální zádržnou silou,
aby nemohlo dojít k vytažení elektroinstalačních trubek během procesu
betonáže. Hloubkový doraz navíc zabraňuje tomu, aby se musely trubky
na vnitřní straně dodatečně zkracovat.
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Univerzální vestavná krabice
pro betonové stropy a stěny.
Díky univerzálním vestavným krabicím lze snadno a bezpečně provádět mnoho aplikací, pro které
neexistují na trhu žádná vestavná řešení pro instalaci do betonu. Například přístroje, jako jsou dotykové
panely pro aplikace chytré domácnosti, lze optimálně umístit instalačním otvorem, individuálně vyrobeným
do minerální desky.
Univerzální vestavné krabice nabízí vždy perfektní řešení také pro další aplikace k ovládání, osvětlení nebo
ozvučení prostorů a budov i jako rezervní krabice.
Variabilní pro různé vestavné přístroje.
Provedení univerzální vestavné krabice je podobné jako u propojovacích krabic, takže plánování i práce
s nimi jsou stejně snadné.

Univerzální vestavná krabice
90 × 90 × 70 mm
Obj. č. 1223-22

14

Univerzální vestavná krabice
150 × 90 × 70 mm
Obj. č. 1224-22
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Univerzální vestavná krabice
128 × 128 × 86 mm
Obj. č. 1295-22

Univerzální vestavná krabice
180 × 180 × 90 mm
Obj. č. 1296-22

Univerzální vestavná krabice
250 × 220 × 90 mm
Obj. č. 1297-22

Instalace do betonu | Nástěnná instalace do litého betonu

Ideální pro kardanická svítidla s větším množstvím světelných
zdrojů.
Systém krabic je flexibilně použitelný a je vhodný pro instalace do litého
betonu a do prefabrikovaných betonových prvků a také k použití do stěn
a stropů.

Do univerzální minerální desky je možné při různých aplikacích
jednoduše a přesně vytvořit otvor pomocí přímočaré pily nebo frézy.
Obvodová drážka v minerální desce označuje maximální možný výřez.

Vestavná svítidla a vestavné reproduktory jsou přizpůsobeny instalačnímu
otvoru požadovanému pro vestavný přístroj v minerální desce, což
zaručuje jejich dokonalé dosednutí. Díky svému obdélníkovému tvaru
nabízejí univerzální vestavné krabice ideální řešení, zejména pro speciální
řešení, jako jsou kardanická svítidla a svítidla s větším množstvím světelných
zdrojů.

Litý beton
Univerzální vestavná krabice
258 × 188 × 135 mm
Obj. č. 1298-37

Pro vytvoření přesných
prostupů

Univerzální vestavná krabice
258 × 188 × 200 mm
Obj. č. 1298-38

Stupňovitý vrták
Obj. č. 1284-32

Univerzální vestavná krabice
408 × 308 × 135 mm
Obj. č. 1297-34

Univerzální otvírák pro otvory
Obj. č. 1085-80

Univerzální vestavná krabice
408 × 308 × 235 mm
Obj. č. 1297-35

Sada postranic Prefix®
pro montáž do stěny
Obj. č. 9940.20 / 40
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Existuje mnoho svítidel a reproduktorů.
Pro všechny je tu HaloX®. Prefabrikované prvky
Nová generace vestavných krabic do betonu nabízí bezpečný prostor pro instalaci reproduktorů
a také svítidel s LED, halogenovými nebo kompaktními zářivkovými světelnými zdroji a jejich
provozních přístrojů ve stropech a stěnách. HaloX® vytváří prostor potřebný pro moderní úkoly
osvětlení a ozvučení. Díky modulární a flexibilní struktuře nabízí systém HaloX® řešení pro téměř
všechny průměry a hloubky montáže.
Výběr krabice a příslušenství je velice snadný. Systém krabic HaloX® se skládá ze základních typů
HaloX® 180 a HaloX® 250, také s tunelem pro bezpečné umístění provozních jednotek (např. LED
ovladačů).

1 Systém HaloX® 180 s tunelem 190
2 Systém HaloX® 250 s tunelem 325

1
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Instalace do betonu | HaloX® do prefabrikovaných prvků

Přehled systémů HaloX® 180 a HaloX® 250 do prefabrikovaných prvků
Systém HaloX® do prefabrikovaných prvků se skládá z různých součástí, které lze navzájem kombinovat podle
příslušného použití. Výběr potřebných součástí se provádí v těchto krocích:
max. 140 mm
(s vyrovnáním tolerance)

Prostor pro instalaci svítidel/
1 reproduktorů
a provozních

max. 180 mm
(bez vyrovnání tolerance)

jednotek

Upevnění lepidlem

Upevnění magnetem

max. 210 mm
(s vyrovnáním tolerance)

max. 250 mm
(bez vyrovnání tolerance)
Upevnění lepidlem

Upevnění magnetem

jednodílná krabice
jednodílná krabice
jednodílná krabice
jednodílná krabice
s univerzální minerální deskou s univerzální plastovou deskou s univerzální minerální deskou s univerzální plastovou deskou
pro uchycení magnetu
pro uchycení magnetu

Magnetický držák HaloX®
1299-67

Magnetický držák HaloX®
1299-67

Bez dodatečného prostoru
pro provozní jednotky

HaloX® 180
1282-71

HaloX® 180
1282-74

HaloX® 180
s tunelem 190
1282-72

HaloX® 180
s tunelem 190
1282-75

HaloX® 180
s tunelem 325
1282-73

HaloX® 180
s tunelem 325
1282-76

HaloX® 250
1283-71

HaloX® 250
1283-74

HaloX® 250
s tunelem 325
1283-73

HaloX® 250
s tunelem 325
1283-76

Dodatečný prostor
pro provozní jednotky

do max. 150 × 90 × 50 mm

Dodatečný prostor
pro větší provozní jednotky

do max. 280 × 90 × 50 mm

2 Montážní hloubka
Montážní výška
> 110 mm

Prodlužovací prstence
25 / 50 mm
1282-25 / 50

Prodlužovací prstence
25 / 50 mm
1283-25 / 50

3 Příslušenství pro montáž do stěny
Sada pro montáž do
vertikálního bednění
1299-60...64

Montáž do
vertikálního bednění

Vyrovnání tolerancí
Nepřesnosti vzniklé při pokládání
deskových stropů lze
dodatečně korigovat v závislosti
na montážním průměru.
Univerzálním otvírákem pro
otvory KAISER VARIOCUT
můžete vyříznout do čelního
dílu libovolný přesný montážní
otvor.

HaloX® 180

HaloX® 250

max. 40

max. 40

Ø 180
Ø 140

Ø 250
Ø 210
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Výroba v továrně.
Pro použití do prefabrikovaných prvků je systém HaloX® k dispozici
v jednodílném provedení. Značení na krabici umožňuje jeho snadné
vyrovnání na bednicím stole. Krabice s již namontovanou minerální
deskou se dají jednoduše nalepit. Pro upevnění magnetem jsou
k dispozici krabice s namontovanými
čelními díly pro uchycení magnetu
(obj. č. 1299-67). Po nalepení lze na
bednicím stole krabicí ještě otáčet
v rozmezí 360°.
Instalační tolerance, které mohou vzniknout při montáži desek,
je možné kompenzovat velikostí krabice a variabilní plochou
výřezu. Díky kompaktním rozměrům krabice lze výztuž snadno
umístit kolem krabice. Pro svítidla či reproduktory s větší montážní
hloubkou >= 110 mm lze instalační prostor krabice HaloX® ještě
na staveništi dodatečně zvětšit pomocí prodlužovacích prstenců.
Trubky M20/M25 se na staveništi zavádějí bez použití nářadí a bez
zkracování z vnitřní strany.

18
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HaloX® 180
Obj. č. 1282-71

HaloX® 250
Obj. č. 1283-71

HaloX® 180
k upevnění magnetem
Obj. č. 1282-74

HaloX® 250
k upevnění magnetem
Obj. č. 1283-74

Instalace do betonu | HaloX® do prefabrikovaných prvků

1

2

3

4

1 Montáž jednodílné krabice s minerální deskou.
2 Značení pro vyrovnání k přesnému polohování na bednicím stole.
3 Montáž jednodílné krabice pomocí upevňovacích magnetů (obj. č. 1299-67).
4 Rovinné upevnění krabice s přesnou polohou.

Prefabrikované prvky
HaloX® 180
s tunelem 190
Obj. č. 1282-72

HaloX® 180
s tunelem 325
Obj. č. 1282-73

HaloX® 250
s tunelem 325
Obj. č. 1283-73

Náhradní minerální deska pro
HaloX® 180, HaloX® 250
Obj. č. 1282-27
Obj. č. 1283-27

HaloX® 180
s tunelem 190
k upevnění magnetem
Obj. č. 1282-75

HaloX® 180
s tunelem 325
k upevnění magnetem
Obj. č. 1282-76

HaloX® 250
s tunelem 325
k upevnění magnetem
Obj. č. 1283-76

HaloX®
magnetický držák
Obj. č. 1299-67

 rodlužovací prstence
P
HaloX®
Obj. č. 1282-25 / 50
Obj. č. 1283-25 / 50
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1

2

Zpracování
na staveništi.
Další použití krabice HaloX® je velice snadné. Velikost krabice
a také univerzální čelní díly umožňují kompenzovat tolerance,
které mohou vzniknout při umisťování deskových prvků.
Po položení deskových prvků lze zavádět trubky. Kombinované
otvory pro trubky M20/M25 otevíratelné bez použití nářadí
umožňují rychlé a bezpečné zavedení trubek. Hloubkový doraz
současně zabraňuje tomu, aby se musely trubky na vnitřní straně
dodatečně zkracovat.
Pro svítidla či reproduktory s větší montážní hloubkou
(>= 100 mm) lze instalační prostor krabice HaloX® ještě
na staveništi dodatečně zvětšit pomocí prodlužovacích
prstenců.

20
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3

4

1 Zavedení trubek bez použití nářadí pro trubky M20/M25
s hloubkovým dorazem.
2 Hotová instalace trubek krabice HaloX®.
3 Zvětšení montážní hloubky pomocí prodlužovacích prstenců.
4	Vytvoření výřezů ve stropě (např. pomocí MULTI 4000
obj. č. 1083-10) při dodržení tolerance umístění.

Instalace do betonu | HaloX® do prefabrikovaných prvků

T

ČI
A
L
T
A
Z

45°C

32°C

33°C

1

2

3

1 Vestavné LED svítidlo 35 W.
2 Teplotní profil LED svítidla, max. 35 W.
3 Velká kontaktní plocha krabice odvádí teplo přímo do betonu, takže zabraňuje nadměrnému zahřívání krabice.

ČIT

ZATLA

Jedinečná je inovativní technologie otvorů KAISER k zavádění
elektroinstalačních trubek. Ty je možné otevřít bez použití nářadí pouze
dvěma prsty a jsou poté k dispozici jako kombinovaný otvor pro
elektroinstalační trubku M20 a M25. V případě nesprávného uspořádání
lze otvor jednoduše uzavřít tak, že zůstane utěsněný proti vnikání betonu.
Ochrana proti vytažení trubky je provedena s maximální zádržnou silou,
aby nemohlo dojít k vytažení elektroinstalačních trubek během procesu
betonáže. Hloubkový doraz navíc zabraňuje tomu, aby se musely trubky
na vnitřní straně dodatečně zkracovat.
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1

2

3

4

7

8

Pro dodatečnou montáž.
Montážní sada HaloX®.
HaloX® pro masivní betonové stropy.
Montážní sadu HaloX® lze dodatečně instalovat do hotových
deskových stropů s trafo tunelem nebo bez něj. Dbejte při tom
na tloušťku stropu a stavebně-fyzikální změny stropu (např.
požární ochrana a statika).

Montážní sada HaloX®

Vestavnou krabici HaloX® do masivních betonových
stropů lze vsadit do již existujících i dodatečně vytvořených
jádrových otvorů.

Vestavné krabice do betonu HaloX® do masivních betonových stropů
5 Do masivního stropu vyřízněte jádrový otvor o Ø 150–160 mm.
6 Sesaďte prodlužovací prstence a čelní díl v závislosti na tloušťce stropu
a montážní hloubce.
7 Univerzálním otvírákem pro otvory (obj. č. 1085-80) se vytvoří přesné prostupy
pro požadované velikosti trubek. Kompletní krabice se zavedenou instalační
trubkou se vsadí do jádrového otvoru.
8 Volný prostor kolem ní se vyplní betonem a utěsní.

1 Do deskového stropu vyřízněte jádrový otvor o Ø 150–160 mm.
2 Sesaďte prodlužovací prstence a čelní díl v závislosti na tloušťce stropu
a montážní hloubce.
3 Krabice se usadí do jádrového otvoru a připevní.
4 Na výztuži upevněná krabice je nyní usazená pevně a přesně.

Deskový strop

Masivní betonový strop
HaloX® 100

50 mm
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Krabice HaloX® pro jádrové otvory
v masivních stropech
Obj. č. 1290-30

10 mm
10 mm
10 mm

montážní sada HaloX®
1281-20

20 mm

čelní díl HaloX®

www.kaiser-elektro.de

Pro vytvoření přesných
prostupů

Stupňovitý vrták
Obj. č. 1284-32

Univerzální otvírák pro otvory
Obj. č. 1085-80

Instalace do betonu | HaloX®

Přehled HaloX® pro dodatečnou montáž
Systém HaloX® do prefabrikovaných prvků se skládá z různých součástí, které lze navzájem kombinovat podle příslušného použití.
Výběr potřebných součástí se provádí v těchto krocích:

Montážní průměr svítidla/reproduktoru
max. 100 mm
pro instalaci svítidel/reproduktorů
1 aProstor
provozních jednotek

Masivní strop

Deskový strop

Bez dodatečného prostoru pro provozní jednotky
Montážní sada
HaloX® 100
1281-20

+

Krabice HaloX® pro jádrové otvory
v masivních stropech
1290-30

HaloX® 100
1281-00

Dodatečný prostor pro provozní jednotky

do max. 150 × 90 × 50 mm

Výstup pro předem připravený kabel

Montážní sada
HaloX® 100
1281-20

Montážní sada
HaloX® 100
1281-20

+

HaloX® 100
tunel 190
1281-30

HaloX® 100
s
multitrubkovým
+
vedením
1281-15

2 Tloušťka deskového stropu
Tloušťka deskového stropu > 50 mm

Prodlužovací prstence
10 / 25 / 50 mm
1281-21 / 25 / 50

3 Montážní průměr svítidla/reproduktoru
kulaté
Čelní díly kulaté

Ø 68–100 mm

čtvercové
Čelní díly čtvercové

68 × 68 – 75 × 75 mm

Pohledový beton: kulaté
Čelní díly kulaté s elastomerovým těsněním
do pohledového betonu

Ø 68–100 mm

Pohledový beton: čtvercové
Čelní díly čtvercové s elastomerovým těsněním
do pohledového betonu

univerzální
Univerzální čelní díl plast (a),
resp. minerální deska (b)

specifické
Individuální lisované díly ze styroporu
(volitelně do pohledového betonu)

68 × 68 – 75 × 75 mm
a

b

Ø max. 100 mm
•

4 Montážní hloubka

Montážní výška > 110 mm

Prodlužovací prstence
10 / 25 / 50 mm
1281-21 / 25 / 50
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Vestavné krabice pro energetickou
účinnost: sádrokarton / WDVS
•	Volné místo pro svítidla a reproduktory
•	Brání skrytému nebezpečí požáru.

•	Prokazatelné, trvalé zachování vzduchotěsnosti podle DIN 18015-5 nebo DIN 4102-7
•	Systémy pro dodatečnou montáž zespodu

• Instalace bez tepelných mostů do izolovaných stropů

Sádrokarton
Systém
ThermoX® LED

Systém ThermoX®

pro halogenové reflektory
a LED svítidla

pro halogenové reflektory,
LED svítidla a displeje

Str. 26

Str. 28

Str. 29

pro pevná i otočná
LED svítidla

Podrobnosti o produktu
Instalace pod úroveň
vzduchotěsnosti
Instalace v úrovni
vzduchotěsnosti
Výška krabice
Max. montážní průměr
svítidla/reproduktoru
Max. montážní hloubka (ET)
svítidla/reproduktoru
Varianty montáže
Dodatečná montáž
Montáž do stěny
Do izolovaných stropů
24
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Systém EnoX®

WDVS
Vestavná krabice
ThermoX® Iso +

pro svítidla do izolovaných
stropů

Str. 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

•
-

•
-

•
•

•

Energetická účinnost | Krabice do stropů/stěn

Systém ThermoX® LED

Duté stropy

•	Pro instalaci do izolovaných dutých stropů
•	Dodatečná montáž zespodu

•	Montáž krabice bez použití nářadí

•	Zaručeně vzduchotěsná instalace

•	Povrchová struktura zadní strany zajišťuje
optimální tepelný management.

•	Trvalé a bezpečné upevnění svítidla v krabici

Systém ThermoX®

Duté stropy

•	Vestavné krabice pro halogenová svítidla a otočná LED
svítidla

•	Ochrana proti požáru a zachování úrovně vzduchotěsnosti
•	Pro izolované duté stropy

•	Dva různé typy čelního dílu

•	Integrované uzavírací víko pro protažení
provozních přístrojů

•	Stropní vývody až o Ø 86 mm

•	Možnost montáže shora nebo zespodu

Systém EnoX®

Duté stropy/stěny

•	Vzduchotěsná instalace podle nařízení o úsporách
energie

• Není zapotřebí žádná dodatečná instalační rovina.
• Pro stropy a stěny, sanace i novostavby

• Zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí

•	Tepelně chráněný instalační prostor
300 × 200 × 55 mm

•	Technika ECON® pro vzduchotěsné zavádění
bez použití nářadí

•	Technika FX4 pro rychlou montáž do dutých stěn

Vestavná krabice ThermoX® Iso +

Izolované stropy

•	Pro instalaci svítidel a vestavných přístrojů
do izolovaných stropů

•	Vhodná pro všechny běžné izolační materiály

•	Tepelně chráněný izolační prostor
•	Zamezení tepelným mostům díky
integrovanému izolačnímu prvku

•	Pro tloušťku izolace 100 až 160 mm
(170 až 350 mm s prodlužovacím nástavcem)

•	Přizpůsobení tloušťce izolace v krocích po 10 mm
•	Montážní průměr až Ø 86 mm
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Vzduchotěsný prostor pro instalaci
vestavných LED svítidel.
Vestavná krabice ThermoX® LED.
Vestavné krabice ThermoX® LED pro vzduchotěsnou montáž pevných a otočných
vestavných LED svítidel do různých stropních konstrukcí. Krabice chrání okolní materiál
(parotěsnou fólii, izolaci apod.) před vysokými provozními teplotami a vytváří
vzduchotěsný uzávěr. Tím se zabrání nejen nekontrolované výměně vzduchu, ale také
možnému dlouhodobému poškození, jako je např. růst plísní v izolaci stropu.
•
•
•
•
•

Pro vzduchotěsnou instalaci do izolovaných dutých stropů
Dodatečná montáž zespodu
Montáž krabice bez použití nářadí
Zaručeně vzduchotěsná instalace
P
 ovrchová struktura zadní strany zajišťuje optimální
tepelný management.
• Trvalé a bezpečné upevnění svítidla v krabici
• Brání skrytému nebezpečí požáru.

Certifikát o kvalitě vzduchotěsnosti
Zaručeně vzduchotěsná krabice pro energeticky efektivní
elektroinstalaci vestavných svítidel. Příslušný certifikát vám
poskytneme na vyžádání, nebo si jej můžete přímo stáhnout
z našich stránek.
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vzduchotěsný

Energetická účinnost | Krabice do stropů/stěn
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 aručeně vzduchotěsný i v případě zapřených upevňovacích pružin díky flexibilním rozpíracím pouzdrům.
1Z
2 Otočné upevnění umožňuje cílené vyrovnání vestavného svítidla.
3 Plochá krabice umožňuje použití v konstrukcích s nízkým stropem, např. v konstrukcích z dřevěných latí.
4 Teplotní profil LED svítidla.

Vestavná krabice ThermoX® LED nabízí navíc
ještě další výhody. Díky její zcela vzduchotěsné
konstrukci nemůže z mezistropu pronikat prach
ani nečistoty a narušit funkci chladicího tělesa.
V kombinaci s tepelným oddělením svítidla
a provozní jednotky je tak zajištěna maximální
životnost a je zamezeno skrytému nebezpečí
požáru.

Povrchová struktura zadní strany
zajišťuje minimální dolehnutí
parobrzdy a optimální odvod
tepla.

Duté stropy
ThermoX® LED
Obj. č. 9320-10

ThermoX® LED
Obj. č. 9320-11

Ø 74 mm
H: 75 mm

ThermoX® LED
Obj. č. 9320-20

Ø 74 mm
H: 95 mm

ThermoX® LED
Obj. č. 9320-21

Ø 86 mm
H: 75 mm

Ø 86 mm
H: 95 mm

(H: hloubka)

Vhodné frézy s vykružovačem o Ø 74 mm a Ø 86 mm naleznete v katalogu nebo na adrese kaiser-elektro.de.
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Vzduchotěsný prostor pro instalaci
pro vestavná halogenová a LED svítidla.
Vestavná krabice ThermoX®.

vzduchotěsný

Inteligentní systém krabic nabízí ochranu před skrytým nebezpečím
požáru, které hrozí v mezistropech a střešních prostorech z důvodu
extrémně horkých halogenových svítidel a také chladicích těles LED svítidel.
Vestavná krabice chrání především parobrzdnou fólii, která je podstatnou
součástí vzduchotěsné izolace budovy. Vestavná krabice navíc brání
častému obklopení vestavných svítidel prachem.
Krabice ThermoX® jsou ideální k montáži vestavných svítidel
do dřevěných panelových a kazetových stropů a také do bezespárových
podhledových konstrukcí ze sádrokartonu, minerálních desek, MDF
a dřevotřískových desek s dvojitým laťováním a těsně přiléhající izolací.
Krabice je vhodná pro nízkonapěťová i vysokonapěťová svítidla bez ohledu
na to, zda je instalována do novostaveb nebo do již existujících budov.
Volitelné dekorační prstence zakrývají krabice při dodatečné montáži
a vytváří estetické akcenty.
•
•
•
•

Ochrana proti požáru a zachování úrovně vzduchotěsnosti
Stropní vývody až o Ø 86 mm
Možnost montáže shora nebo zespodu
Možná také dodatečná montáž
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Duté stropy
Krabice ThermoX®
pro nízkonapěťová
a vysokonapěťová svítidla
Obj. č. 9300-01 / 02 / 03

Univerzální krabice ThermoX®
s minerální deskou
Obj. č. 9300-22

Dekorativní kryty
ThermoX®
Čelní prstence
Obj. č. 9301-...
ThermoX®
Obj. č. 9300-41 / 42 / 43

ThermoX®
univerzální čelní díl
Obj. č. 9300-93

Energetická účinnost | Krabice do stropů/stěn

Vzduchotěsná instalace
v úrovni izolace.
Vestavná krabice EnoX®.

vzduchotěsný

Vestavná krabice EnoX® se používá ve stěnách a stropech lehké konstrukce, které jsou součástí
vzduchotěsné izolace budovy podle nařízení o úsporách energie. Krabice nabízí flexibilně
použitelný prostor pro instalaci, který je integrovaný do úrovně izolace. Zabrání se tak
nekontrolované výměně vzduchu a svítidla, reproduktory, displeje nebo elektronické součásti (např.
pohony, napájecí zdroje) je možné instalovat vzduchotěsně a s ochranou před prachem.
Zavádění bez použití nářadí a integrovaná ochrana vedení proti vytažení techniky ECON® zaručují
rychlou a bezpečnou instalaci.
•
•
•
•

Není zapotřebí žádná instalační rovina.
Pro stropy a stěny u sanací i novostaveb
Tepelně chráněný instalační prostor 300 × 200 × 55 mm
Technika ECON® pro vzduchotěsné zavádění bez použití nářadí

Duté stropy/stěny
Vestavná krabice EnoX®
Obj. č. 9350-21

Těsnicí pěnový rám EnoX®
Obj. č. 9350-99

Montáž se provádí do krokví nebo na ně, přímo na OSB desky a také
do stropů a stěn. Krabice se jednoduše přišroubuje na principu krabice do
dutých stěn. Opětovné vzduchotěsné navázání na parobrzdnou fólii se vytvoří
pomocí těsnicího pěnového rámu EnoX®. Po zhotovení podbití získáte
izolovaný a tepelně chráněný instalační prostor pro osvětlení, reproduktory,
displeje a mnoho dalšího.
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Pro vestavná LED svítidla a vestavné
přístroje do vnějších WDVS stropů.
Vestavná krabice ThermoX® Iso +.
Vestavná krabice ThermoX® Iso + představuje optimální řešení pro instalaci LED svítidel
a vestavných přístrojů do vnějších stropů s tepelně izolačním kompozitním systémem (WDVS).
Vytváří bezpečný prostor pro LED svítidla s příkonem až 8 W a také pro předřadník. Vestavná
krabice je vhodná pro všechny běžné izolační materiály, jako jsou například: izolace
z dřevěných vláken, pěnové sklo, minerální pěna nebo pěnový polystyren (EPS).
Umožňuje bezpečnou instalaci pevných i otočných vestavných LED svítidel a vestavných
přístrojů do izolovaných stropů, aniž by vznikaly tepelné mosty. Krabice chrání okolní izolační
materiál před vysokými provozními teplotami LED svítidla a také LED svítidlo před znečištěním.
Pomocí integrovaného izolačního prvku je spolehlivě zabráněno tepelným mostům. Tloušťky
izolace od 100 mm do 160 mm je možné nastavit po 10mm krocích jednoduchým ustřihnutím
krabice. Montážní hloubka pro LED svítidlo nebo jiný vestavný přístroj se podle nastavené
tloušťky izolace pohybuje mezi 70 mm a 130 mm. U tlouštěk izolace od 170 mm do 350 mm
se prodlužovací nástavec namontuje jednoduše za vestavnou krabici. Také prodlužovací
nástavec je nastavitelný v krocích po 10 mm.
Čelní díl je vybaven pevným montážním průměrem 68 mm pro zaražení nebo univerzálně
použitelnou plochou do Ø 86 mm pro vyfrézování.
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ThermoX® Iso + je vhodný pro tloušťky
izolací od 100 do 160 mm – s prodlužovacím
nástavce až do 350 mm.

Energetická účinnost | Krabice do izolovaných stropů
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ThermoX® Iso + je použitelný ve všech běžných izolačních materiálech, jako je např.
1 izolace z dřevěných vláken, ...
2 pěnové sklo, ...
3 minerální vata nebo ...
4 pěnový polystyren (EPS).

Pomocí měřicí stupnice se krabice
přizpůsobí tloušťce izolace
v krocích po 10 mm.

Teplotní profil: vestavná krabice
do vnější izolace (okolní teplota
25 °C) s LED osvětlením 8 W.

Výpočet
tepelného
mostu
provedený Institutem pasivních
domů v Darmstadtu ukazuje, že
dodatečné tepelné ztráty lze
kompenzovat
konstrukčním
tepelným mostem v energeticky
kvalitním segmentu novostaveb.
Vestavná krabice je vhodná i pro
pasivní domy.
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1 Přizpůsobení tloušťce izolace (< 160 mm) jednoduchým ustřihnutím podle měřicí stupnice nebo (> 160 mm) prodlužovacího nástavce.
2 Různé možnosti prostupů pro trubky a vedení. K vylomení nebo vytvoření pomocí univerzálního otvíráku pro otvory (obj. č. 1085-80).
3 Stropní vývod o ø 68 mm k zaražení, stropní vývod až do ø 86 mm k vyfrézování.
4 Montáž vestavného LED svítidla s dostatečně velkým prostorem pro předřadník.

KAISER ThermoX Iso + získal v roce 2019 „cenu BAKA za inovaci
produktů“. Registrované sdružení BAKA pro obnovu starých budov
a Messe München pod záštitou spolkového ministra vnitra pro budovy
a vnitřní věci oceňují perspektivní produktové nápady a systémová řešení,
zejména pro aplikace ve stávajících budovách.

Vnější WDVS stropy
Vestavná krabice ThermoX® Iso +
Tloušťka izolace: 100 mm – 160 mm
Obj. č. 1159-70

Prodlužovací nástavec
Obj. č. 1159-71

Kombinace
Tloušťka izolace: 170–350 mm
Obj. č. 1159-70 +
Obj. č. 1159-71

1

4

5

2

3

1 Izolační prvek, 2 ThermoX® Iso +,
3 Čelní deska (obj. č. 1159-70)
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4 Prodlužovací nástavec
(obj. č. 1159-71)

5 ThermoX® Iso +
s prodlužovacím nástavcem

Požární ochrana | Protipožární krabice FlamoX®

Vestavná krabice pro protipožární
stropy.
•	Bezpečná, certifikovaná protipožární krabice pro vestavná svítidla a reproduktory v protipožárních stropech
• Integrovaný tvořič izolační vrstvy zachovává v protipožárních stropech třídu požární odolnosti stropu.
• Brání šíření ohně a zplodin a chrání tak únikové cesty v budovách.
• Vhodná pro požární zátěž z horní i spodní strany

Stropní krabice
HWD 30

Systém FlamoX®

pro svítidla a reproduktory

Str. 34
Montážní rozměry svítidel, reproduktorů
Max. montážní průměr svítidla/reproduktoru
Pro univerzální montážní průměr
Max. montážní hloubka (ET)
svítidla/reproduktoru
Varianty montáže
Dodatečná montáž
V samostatných  podhledech EI30 / F30
Montáž bez dodatečného zavěšení
Montáž bez nutnosti použití dodatečných protipožárních materiálů nebo těsnicích hmot

pro přisazená svítidla,
detektory kouře...

Str. 34

Str. 36

100 mm
•

180 mm
•

-

100 mm

150 mm

44 / 54,5 mm

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
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Pro svítidla a reproduktory.
Protipožární krabice FlamoX®.
Protipožární krabice FlamoX® jsou novou generací osvědčených protipožárních krabic pro
montáž vestavných zařízení, jako je např. osvětlení, reproduktory nebo jiná zařízení v zavěšených
protipožárních stropech.
U nové generace krabic se rozměry přizpůsobily modernímu osvětlení, takže je univerzálně

použitelná. Do vestavných krabic je nyní možné instalovat LED svítidla, svítidla s kompaktními
zářivkovými světelnými zdroji, nízkonapěťová a vysokonapěťová halogenová svítidla a také
reproduktory a další zařízení včetně potřebných provozních jednotek. Krabice je možné namontovat
do protipožárních stropů jednoduše zespodu pomocí k tomu vytvořeného instalačního otvoru.
Díky nízké hmotnosti krabice není ani při nainstalovaných svítidlech nebo reproduktorech
překročeno dodatečné povolené zatížení 5 kg/m². Nejsou tak nutná žádná dodatečná zavěšení.

KAISER FlamoX získal v roce 2017 „cenu
BAKA za inovaci produktů“. Registrované
sdružení BAKA pro obnovu starých budov
a Messe München pod záštitou spolkového
ministra vnitra pro budovy a vnitřní věci oceňují
perspektivní produktové
nápady a systémová řešení,
zejména pro aplikace
ve stávajících budovách.

Krabice FlamoX® odpovídají třídě požární odolnosti F30 (EI30) a odolávají působení požárního
zatížení shora i zespodu. Tím je možné zajistit optimální stavební požární ochranu pro protipožární
stropy pomocí elektroinstalace.

Popis funkce tvořiče izolační vrstvy v případě požáru (požární zátěž ze spodní či horní strany)

Při vystavení teplu se napění tvořič izolační vrstvy a zabrání šíření ohně a zplodin.
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Požární ochrana | Protipožární krabice FlamoX®

EI 30
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1 Po určení polohy svítidla vyznačte pomocí šablony pozice šroubů a výřez.
2 Nasaďte krabici do stavebního otvoru a vyrovnejte.
3 Upevňovací patky s otvory pro jednoduché a rychlé připevnění ke stropu pomocí šroubů.
4 Vnitřek je tvořen protipožárním materiálem vytvářejícím izolační vrstvu a deskou, která v případě
požáru krabici automaticky uzavře.

Protipožární stropy
Protipožární krabice
FlamoX®
Obj. č. 9435-04

Protipožární krabice
FlamoX®
Obj. č. 9435-03
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Pro protipožární stropy EI30 – EI90
Stropní krabice HWD 30.
Instalační krabice HWD 30 pro protipožární stropy zaručují spolehlivou požární ochranu
EI30–EI90. Integrovaný tvořič izolační vrstvy technologie KAISER AFS v případě požáru okamžitě
vypění a uzavře otvor ve stropě. HWD 30 zajistí bezpečnost i v případě dodatečné instalace.

Příklady použití
Stropní krabice HWD 30 umožňuje např. instalaci čidel přítomnosti, kouřových detektorů nebo LED osvětlení únikových cest i do protipožárních stropů,
aniž by tato instalace ovlivnila jejich třídu požární odolnosti.
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Požární ochrana | Stropní krabice HWD 30

2

3 -

3

1

1 Instalace stropní krabice HWD 30 bez
minerální vaty odpovídá třídě požární
odolnosti EI30.

•
•
•
•
•

2 Instalace stropní krabice HWD 30 s minerální vatou odpovídá třídě požární odolnosti EI60.
3 Při vystavení teplu se napění tvořič izolační vrstvy a zabrání šíření ohně a zplodin.

Pro protipožární stropy EI30–EI90
Bez nutnosti nového obložení
Pro montáž např. detektorů kouře, svítidel, detektorů pohybu atd.
S protipožárním víkem lze použít také jako spojovací krabici.
Možná je i dodatečná instalace.

ETA-18/0091
Schválení typu
konstrukce
Z-19.21-1788

Protipožární stropy
Stropní krabice HWD 30
Obj. č. 9463-50
Ø 74 mm
H: 44 mm

Stropní spojovací krabice HWD 30
Obj. č. 9464-50

Protipožární víko
Obj. č. 1184-94

Ø 74 mm
H: 54,5 mm
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Montáž svítidel do
izolovaných venkovních fasád
a betonových stropů.
Teleskopické, univerzální a systémové držáky přístrojů umožňují montáž různých
namontovaných zařízení, jako jsou např. venkovní svítidla nebo detektory pohybu na izolované
fasádě. Upevnění obou držáků přístrojů se provádí mechanicky bezpečně do zdiva, takže mohou
trvale nést hmotnost namontovaných zařízení.
Mini držák přístrojů je ideální pro bezpečné upevnění zařízení, jako jsou svítidla, kamery,
detektory pohybu, poštovní schránky a mnoho dalších zařízení, která se mají namontovat do již
zhotovených tepelně izolačních kompozitních systémů v rovině se stěnou.

Izolované venkovní fasády
Univerzální držák přístrojů
Tloušťka izolace: 60–360 mm
Obj. č. 1159-24 / 27

Systémový držák přístrojů
Tloušťka izolace: 160–310 mm
Obj. č. 9966.21 / 22

Teleskopický držák přístrojů
Tloušťka izolace: 80–200 mm
Obj. č. 1159-60

Mini držák přístrojů
Obj. č. 1159-50
Ø 20 mm
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Krabice a systémy pro namontovaná svítidla
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K umístění svítidel je připravené velké množství
krabic do betonu. Do stropních krabic je
možné zašroubovat lustrháky. Stropní a stěnové
vývody nabízí kromě výstupního otvoru také
plochu pro přišroubování svítidel a jiných zařízení.

1
2
3
4
5

Univerzální držák přístrojů
Teleskopický držák přístrojů
Mini držák přístrojů
Stropní spojovací krabice s integrovaným lustrhákem
Univerzální stropní a stěnový vývod

Betonové stropy
B1 Stropní spojovací
krabice
Obj. č. 1265-11
Obj. č. 1265-12

B1 Stropní spojovací
krabice pro velké trubky
Obj. č. 1260-11

Stropní krabice pro
dodatečnou montáž
Obj. č. 1247-01

Velká stropní krabice
Obj. č. 1227-55
Obj. č. 1227-54

B1 Univerzální stropní vývod B1 Kónická krabice 45°
Obj. č. 1249-13
Obj. č. 1249-11
Obj. č. 1265-13
Obj. č. 1249-12

Univerzální stropní
a stěnový vývod
Obj. č. 9959

Stropní vývod
Obj. č. 9955

Velká stropní krabice 115
Obj. č. 1227-50

Lustrhák
Obj. č. 1225-.../1226-...
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Ø 68–80 mm

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Montáž svítidel
do izolovaných
stropů / dutých stropů.
Distanční prvek pro montáž halogenových a otočných vestavných LED svítidel do různých
stropních konstrukcí. Krabice vytváří nezbytný prostor mezi svítidlem a okolním materiálem.
Materiály, jako je např. parozábrana a izolace, jsou tak účinně chráněné před vysokými
teplotami svítidla.
•
•
•
•
•
•

Spojovací krabici pro stropní svítidla nabízí
prostor k připojení různých stropních svítidel.
Lustrháky doplňují krabici o zavěšení závěsných
svítidel.
• s kovovým závitem M5 pro lustrháky o délce
min. 55 mm
• max. zatížení 20 N (2 kg)
• možno použít i jako spojovací krabici pro stropní
svítidla
• s přídržným okrajem

 ontáž do otvorů o Ø 68–80 mm
M
Maximální flexibilita: montážní výška v rozsahu 40–100 mm
Nezávisle na materiálu podbití a tloušťce podbití
Není možné vytažení; stojí na stropě
Použití u všech běžných světelných zdrojů NN / VN / LED
Dobrá viditelnost ve stropě díky výběru světlého materiálu

izolované stropy
Geisoleerde
/ duté stropy
plafonds
Distanční prvek
Obj. č. 9310-10

Přípojná krabice
pro stropní svítidla
Obj. č. 9063-50
Ø 68 mm
D: 47 mm
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Lustrhák
Obj. č. 1226-..

Instalace do betonu | Přehled

Volné místo pro svítidla a reproduktory.
Přehled.
Litý beton
Montážní rozměr až do Ø 100 mm

HaloX® 100
pro litý beton
1281-00 | S. 8

HaloX® 100
s tunelem 190
do litého betonu
1281-30 | S. 8

HaloX® 100
s multitrubkovým
vedením
1281-15 | S. 8

HaloX® 100 čelní díly
1281-01...07 | S. 8

HaloX® 100 čelní díly
pro čtvercové stropní
vývody
1281-08 / 09 | S. 8

HaloX® 100 čelní díly pro
čtvercové stropní vývody,
do pohledového betonu
1281-68 / 69 | S. 8

Univerzální plastový
čelní díl HaloX® 100
1281-10 | S. 8

Univerzální čelní díl
s minerální deskou
HaloX® 100
1281-11 | S. 8

Prodlužovací prstence
HaloX® 100
1281-21 / 25 / 50 | S. 8

Montážní sada Prefix®
1299-65 | S. 8

HaloX® 180 čelní díly
pro pohledový beton
1282-61...66 | S. 8

Univerzální plastový
čelní díl HaloX® 180
1282-10 | S. 8

Univerzální plastový
čelní díl HaloX® 250
1283-10 | S. 8

Univerzální čelní díl
s minerální deskou
HaloX® 250
1283-11 | S. 8

HaloX® 100 čelní díly
pro pohledový beton
1281-61...67 | S. 8

Montážní rozměr až do Ø 180 mm

HaloX® 180
pro litý beton
1282-00 | S. 8

HaloX® 180
s tunelem 190
do litého betonu
1282-30 | S. 8

HaloX® 180
s tunelem 325
do litého betonu
1282-40 | S. 8

HaloX® 180 čelní díly
1282-01...06 | S. 8

Univerzální čelní díl
s minerální deskou
HaloX® 180
1282-11 | S. 8

Prodlužovací prstence
HaloX® 180
1282-25 / 50 | S. 8

Sada pro montáž
do stěny
1299-60...64 | S. 8

Montážní sada Prefix®
1299-66 | S. 8

HaloX® 250 čelní díly
pro pohledový beton
1283-61...66 | S. 8

Montážní rozměr až do Ø 250 mm

HaloX® 250
pro litý beton
1283-00 | S. 8

HaloX® 250 s tunelem
325 do litého betonu
1283-40 | S. 8

HaloX® 250 čelní díly
1283-01...06 | S. 8

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

Sada pro montáž do
stěny
1299-60...64 | S. 8

Montážní sada Prefix®
1299-66 | S. 8

Univerzální vestavná krabice

Univerzální
vestavná krabice
90 × 90 × 70 mm
1223-22 | S. 14

Univerzální
vestavná krabice
150 × 90 × 70 mm
1224-22 | S. 14

Univerzální
vestavná krabice
408 × 308 × 135 mm
1297-34 | S. 14

Univerzální
vestavná krabice
128 × 128 × 86 mm
1295-22 | S. 14

Univerzální
vestavná krabice
408 × 308 × 235 mm
1297-35 | S. 14

Univerzální
vestavná krabice
180 × 180 × 90 mm
1296-22 | S. 14

Univerzální
vestavná krabice
250 × 220 × 90 mm
1297-22 | S. 14

Univerzální
vestavná krabice
258 × 188 × 135 mm
1298-37 | S. 14

Univerzální
vestavná krabice
258 × 188 × 200 mm
1298-38 | S. 14

Sada postranic Prefix ®
9940.20 / 40 | S. 14
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Prefabrikované prvky
Montážní rozměr až do Ø 180 mm | Upevnění lepidlem

HaloX® 180
1282-71 | S. 16

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

HaloX® 180
s tunelem 325
1282-73 | S. 16

HaloX® 180
s tunelem 190
1282-72 | S. 16

Náhradní minerální
deska pro HaloX® 180
1282-27 | S. 16

Montážní rozměr až do Ø 180 mm | Upevnění magnetem

HaloX® 180
1282-74 | S. 16

HaloX® 180
s tunelem 190
1282-75 | S. 16

Prodlužovací prstence Magnetický držák 40 mm
1299-67 | S. 16
HaloX® 180
1282-25 / 50 | S. 16

HaloX® 180
s tunelem 325
1282-76 | S. 16

Montážní rozměr až do Ø 250 mm | Upevnění lepidlem

HaloX® 250
1283-71 | S. 16

HaloX® 250
s tunelem 325
1283-73 | S. 16

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

Náhradní minerální
deska
pro HaloX® 250
1283-27 | S. 16

Montážní rozměr až do Ø 250 mm | Upevnění magnetem

HaloX® 250
1283-74 | S. 16

HaloX® 250
s tunelem 325
1283-76 | S. 16

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

Magnetický držák 40 mm
1299-67 | S. 16

Deskový strop / masivní betonový strop
Dodatečná instalace – montážní rozměr až do Ø 100 mm

Montážní sada
HaloX®
1281-20 | S. 22

Krabice HaloX® pro jádrové otvory
v masivních stropech
1290-30 | S. 22

Duté stropy /duté stěny / izolované stropy
Ø 74 mm

ThermoX® LED
9320-10 | Str. 26
Ø 120 mm

Krabice ThermoX®
pro nízkonapěťová
a vysokonapěťová svítidla
9300-01 / 02 / 03 | Str. 28
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Ø 74 mm

ThermoX® LED
9320-11 | Str. 26

Ø 86 mm

ThermoX® LED
9320-20 | Str. 26

Ø 86 mm

ThermoX® LED
9320-21 | Str. 26

EnoX® – krabice pro
svítidla a reproduktory
9350-21 | Str. 29

Těsnicí pěnový rám EnoX®
9350-99 | Str. 29

Ø 120 mm

Univerzální
krabice ThermoX®
s minerální deskou
9300-22 | Str. 28

www.kaiser-elektro.de

ThermoX®
dekorační kryty
9301-... | Str. 28

ThermoX®
čelní prstence
samostatné
9300-41 / 42 / 43 | Str. 28

Vestavná krabice
ThermoX®
univerzální čelní díl ThermoX® Iso + |
prodlužovací nástavec
9300-93 | Str. 28
1159-70 | 1159-71 | Str. 30

Distanční prvek
9310-10 | Str. 40

Instalace do betonu | Přehled

Protipožární stropy
Stropní krabice pro požární ochranu HWD 30 | EI30 – EI90

Ø 74 mm

Ø 74 mm

Stropní krabice
HWD 30
9463-50 | Str. 36

Stropní spojovací krabice
HWD 30
9464-50 | Str. 36

Protipožární víko
HWD 30-120
1184-94 | Str. 36

Protipožární krabice | EI30
Ø 100 mm

Ø 180 mm

Protipožární krabice FlamoX®
9435-04 | Str. 34

Protipožární krabice FlamoX®
9435-03 | Str. 34

Montáž na fasády a stropy
Montáž namontovaných svítidel na tepelně izolační kompozitní systémy

Univerzální držák
přístrojů
1159-24 | Str. 38

Prodlužovací nástavec
1159-27 | Str. 38

Systémový držák
přístrojů 160–240 mm
9966.21 | Str. 38

Systémový držák
přístrojů 240–310 mm
9966.22 | Str. 38

Teleskopický držák
přístrojů
1159-60 | Str. 38

Mini držák přístrojů
1159-50 | Str. 38

Montáž namontovaných svítidel na betonové stropy

B1 Stropní spojovací
krabice
1265-11 | Str. 39

B1 Stropní spojovací
krabice
1265-12 | Str. 39

B1 Stropní spojovací
krabice pro velké trubky
1260-11 | Str. 39

B1 Kónická krabice 45°
1249-11 | Str. 39

B1 Kónická krabice 45°
1249-12 | Str. 39

B1 Univerzální stropní
vývod 45°
1249-13 | Str. 39

B1 Univerzální stropní
vývod
1265-13 | Str. 39

Stropní krabice pro
dodatečnou montáž
1247-01 | Str. 39

Univerzální stropní
a stěnový vývod
9959 | Str. 39

Stropní vývod
9955 | Str. 39

Velká stropní krabice
1227-55 | Str. 39

Velká stropní krabice
1227-54 | Str. 39

Projektové seznamy KAISER
Zde naleznete vhodné seznamy pro vaše plánování!
Velká stropní krabice 115
1227-50 | Str. 39

Lustrhák
1225-... / 1226-... | Str. 39

Montáž namontovaných svítidel na duté stropy

Přípojná krabice
pro stropní svítidla
9063-50 | Str. 40

Ušetřete svůj cenný čas a sáhněte po připraveném
projektovém seznamu KAISER. Zde najdete
ke každému tématickému poli vhodné produkty
na seznamu. Můžete zde také vytvářet vlastní
projektové seznamy. Jednoduše přidejte produkty,
které potřebujete pro svůj projekt, do projektového
seznamu.

Lustrhák
1226-.. | Str. 40

Projektové seznamy v oblasti
Vestavná krabice / svítidla a reproduktory
Kvalitní systémové nástroje pro profesionální elektroinstalaci naleznete
v katalogu KAISER nebo na adrese kaiser-elektro.de
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Systémy a řešení pro
profesionální elektroinstalace.

Radiační ochrana.

Inovativní produkty KAISER vám pomohu splnit
požadavky evropských směrnic, národních předpisů
i nařízení o úsporách energie.

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

Protipožární ochrana.

Stavby.

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

Společnost KAISER nabízí vyladěná produktová
a systémová řešení, která se bezpečně, odolně
a prakticky využívají při sanacích, renovacích
a modernizacích.

Protihluková ochrana.

Do betonu.

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

Kompletní
systémy
do
litého
betonu
a prefabrikovaných prvků. Perfektní optimalizace
pro řemeslné elektroinstalační práce.

Technické informace a poradenství
Všechny další informace o produktech, systémových řešeních a komunikačních médiích najdete aktualizované 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
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

© KAISER GmbH & Co. KG.2020

Energetická účinnost.

NEX0320de_6902-49 | Chyby a technické změny vyhrazeny.

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

