Efektywność energetyczna.
Instalacja elektryczna dla
budynków energooszczędnych.

Dla budynków energooszczędnych.
Inteligentne systemy instalacyjne.
Budownictwo przyszłości nie tylko musi odpowiadać swoim użytkownikom w zakresie architektury i funkcjonalności, lecz także spełniać określone przepisami wymagania budowlane. Definiują one między innymi standard energetyczny. Celem jest tutaj zredukowanie zużycia energii poprzez
większą efektywność.
Dzięki długofalowemu planowaniu, inteligentnej technologii oraz odpowiednio dobranym materiałom można spożytkować dotychczas niewykorzystany potencjał oszczędzania energii – w myśl dyrektywy UE w sprawie
efektywności energetycznej budynków oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Poprawa komfortu życia i jakości pracy, a także potencjalne oszczędności to tylko pozytywne efekty uboczne.
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Innowacyjne produkty firmy KAISER wspierają w spełnianiu coraz
surowszych wymogów dyrektyw UE oraz przepisów krajowych, zwłaszcza
niemieckiej Ustawy o energii budowlanej (GEG, dawniej EnEV). W ten sposób można łatwo i niezawodnie uzyskać wymaganą szczelność powietrzną
przegrody zewnętrznej budynku – na przykład przy użyciu technologii
ECON ®, która jest stosowana w podtynkowych puszkach instalacyjnych
oraz obudowach montażowych do szczelnych ścian szkieletowych.
Oferujemy również produkty odpowiednie do montażu i mocowania
instalacji elektrycznej bez mostków cieplnych w ścianie fasadowej lub
na niej – także do rozbudowy. Do montażu w wykonanym później
wewnętrznym systemie ociepleń budynku dostępna jest ponadto podtynkowa puszka izolacyjna, która oprócz gwarancji hermetyczności i braku
mostków cieplnych zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią.

Instalacje energooszczędne
w budynkach
Ochrona przeciwpożarowa

Podstawy. Ustawy i technologia.
Szczelna instalacja elektryczna bez mostków cieplnych.
Technologia ECON®. Szczelna instalacja w ścianach szkieletowych i murowanych.
Instalacja bez mostków cieplnych. Bezpieczne mocowanie urządzenia w izolacji ściany elewacyjnej lub na niej.
Dowody. Szczelność powietrzna i brak mostków cieplnych.
Energooszczędny dom.
Wymagania

4
6
7
8
10
12

Rozwiązania produktowe

Szczelna instalacja.
Szczelna instalacja do ścian szkieletowych przy wykorzystaniu technologii ECON®.
Szczelna i spójna przestrzeń montażowa
w przypadku zestawów wieloelementowych.
Szczelna instalacja przy użyciu rur elektroinstalacyjnych.
Szczelna przestrzeń montażowa do łączenia kabli.

O-range ECON® 63/ O-range ECON® 64.
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O-range ECON® 2 / O-range ECON® 3 / O-range ECON® 4.
Puszka rozgałęźna do rur O-range ECON .
Puszka rozgałęźna Ø 120 mm O-range ECON®.

Szczelna instalacja w masywnych materiałach budowlanych.

O-range ECON® Fix.

Szczelna instalacja z dodatkową przestrzenią montażową.

Puszka na osprzęt elektroniczny O-range ECON® Flex.

Szczelna instalacja z kablami do transferu danych.

O-range ECON® Data. NOWOŚĆ
System instalacyjny KAISER.
Wkładka i folia uszczelniająca.

Szczelna instalacja do ścian szkieletowych.
Wiatroszczelność na następnym etapie.

NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
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Szczelna przestrzeń montażowa do opraw oświetleniowych LED.

Obudowa montażowa ThermoX® LED.
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Szczelna przestrzeń montażowa do opraw oświetleniowych halogenowych i LED.
Szczelna instalacja w warstwie izolacji.
Do szczelnych przepustów rurowych i kablowych.
Przepusty uszczelniające w obszarze zewnętrznym.
Trwałe i szczelne zamykanie rur elektroinstalacyjnych.

Obudowa montażowa ThermoX®.
Obudowa montażowa EnoX®.
Przepusty uszczelniające.
Aluminiowo-butylowe / włókninowo-butylowe przepusty uszczelniające.
Zaślepki uszczelniające.
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Montaż w systemach ociepleń wewnętrznych.
Bezpieczne mocowanie bez mostka cieplnego.
Bezpieczne mocowanie i stabilna podstawa.
Do opraw oświetleniowych LED i urządzeń do zabudowy w izolowanych sufitach.

Podtynkowa puszka izolacyjna.
Fasadowe płyty montażowe.
Puszki osprzętowe.
Obudowa montażowa ThermoX® Iso +.

34
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38
40

Puszka rozgałęźna do materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych.

ECON® Iso +. NOWOŚĆ
ECON® Styro55.
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Pewne zakotwienie bez mostków cieplnych.
Spójne mocowanie bez mostka cieplnego.

Kołek montażowy.

45

Instalacja w ocieplanych ścianach fasadowych.

Energooszczędna instalacja elektryczna. SYSTEM KAISER. W skrócie.
Rozwiązania i systemy do profesjonalnej instalacji elektrycznej.

44
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Podstawy.
Ustawy i technologia.
W miarę wzrostu cen energii elektrycznej efektywność energetyczna
staje się coraz ważniejsza w ocenie wartości budynków. Dotyczy to
zarówno nowych projektów budowlanych, jak i działań remontowych
i modernizacji istniejących budynków (przebudowy i rozbudowy w budynkach użytkowanych). Ponadto od dnia 1 stycznia 2016 r. wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wzrosły o 25%. Zgodnie z powyższym współczynnik izolacji cieplnej
należy poprawić o 20%. Sufity górnego piętra w budynkach użytkowanych muszą być również izolowane, jeśli dach nad nimi nie jest izolowany
lub nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie izolacji cieplnej.

W Austrii dyrektywa UE funkcjonuje w prawie krajowym od sierpnia 2007
r., a w Szwajcarii „Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii” przyjęty w 2007 r. przewiduje odpowiednie środki oparte na dyrektywie UE.

Ustawa o energii budowlanej (GEG) weszła w życie w dniu 1 listopada
2020 r. Łączy ona w sobie dotychczasowe regulacje (ustawa o oszczędzaniu energii EnEG, rozporządzenie o oszczędzaniu energii EnEV, ustawa
o ogrzewaniu energią odnawialną EEWärmeG).

W Niemczech świadectwo efektywności energetycznej jest obowiązkowe dla budynków mieszkalnych od stycznia 2009 roku, a dla budynków
niemieszkalnych od lipca 2009 roku. W Austrii ma ono zastosowanie do
nowych budynków od stycznia 2008 r., a do budynków użytkowanych
od 2009 r. W oparciu o dyrektywy UE Szwajcaria wprowadziła w październiku 2009 r. świadectwo efektywności energetycznej dla budynków w kantonach (GEAK).

Szczelność powietrzna budynków jest zdefiniowana nie tylko w GEG,
ale również w DIN 4108-7.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
ustala wymogi na szczeblu europejskim, które zostały wprowadzone do
prawa krajowego w Niemczech wraz z nowelizacją ustaw i rozporządzeń.
Wraz z ostatnimi zmianami w EnEV i wprowadzeniem GEG zaostrzyły się
wymogi, które mają korzystnie wpłynąć na ekonomiczność i zrównoważony
rozwój.
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Świadectwo efektywności energetycznej jest kluczowym elementem GEG (dawniej EnEV) i stanowi dokument wiążący przy sprzedaży, wynajmowaniu lub dzierżawie wszystkich budynków. Zawiera
ono również ocenę strat energii przez przegrodę zewnętrzną budynku oraz w czytelny sposób przedstawia nabywcom i najemcom szczegóły dotyczące efektywności energetycznej nieruchomości.

Efektywność energetyczna | Podstawy

Szczelna przegroda zewnętrzna budynku oraz izolacja zewnętrzna
bez mostków cieplnych to istotne aspekty w zakresie spełniania wymogów GEG (dawniej EnEV) w odniesieniu do budowy i modernizacji obiektów.
Norma DIN 18015-5 (szczelna instalacja elektryczna bez mostków cieplnych)
określa zasady planowania i realizacji w przypadku przenikania przez szczelną warstwę oraz dla przyłączy w tym obszarze, jak również w warstwie wiatroszczelnej lub na niej.

Standard niskiego zużycia energii może zredukować zużycie energii
grzewczej – w porównaniu z normalnym zużyciem w budynku użytkowanym – do około 40%, a w domach pasywnych nawet do około 8%. W celu
uzyskania odpowiednich efektów oszczędności poprzez modernizację istniejących budynków niezbędna jest przede wszystkim optymalizacja izolacji cieplnej.

Efektywność energetyczna budynku zależy od optymalnego wykorzystania istniejących źródeł energii oraz minimalizacji strat energii. Oprócz
zastosowanej techniki grzewczej i wentylacyjnej najważniejszym elementem
ochrony przed utratą ciepła jest dokładna izolacja przegrody zewnętrznej
budynku.
Termiczną powłokę budynku tworzą przede wszystkim ściany zewnętrzne, na których występują straty ciepła na przesyle w wysokości od 25% do
50%. Na powierzchniach dachowych i mostkach cieplnych, np. na powierzchniach styku i przez nieszczelne miejsca w przegrodzie zewnętrznej budynku,
dochodzi ponadto do strat od 15% do 35%. Również w celu uniknięcia
uszkodzeń konstrukcyjnych konieczne jest zachowanie szczelnej przegrody
zewnętrznej budynku i utrzymanie izolacji zewnętrznej bez mostków cieplnych. Powyższe dotyczy zwłaszcza instalacji elektrycznej.

Średnie zużycie energii cieplnej w domu o powierzchni użytkowej 100 m2
Rodzaj domu

„Zwykły dom”
(mieszkanie)

Dom
niskoenergetyczny

Dom pasywny

Dom
zeroenergetyczny

Dom autonomiczny
(wersja specjalna)

Zużycie energii

187 kw h / m2 a

73 kw h / m2 a

15 kw h / m2 a

8,3 kw h / m2 a

0 kw h / m2 a

Więcej informacji na temat „Instalacji elektrycznej dla budynków energooszczędnych”
można znaleźć w internecie lub bezpośrednio w firmie KAISER (patrz również tylna okładka)
Doradztwo techniczne +49 (0) 2355 809 61
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Szczelna instalacja elektryczna
bez mostków cieplnych.
Izolowana, szczelna przegroda zewnętrzna budynku, wykonana
zgodnie z DIN 4108, jest niezbędna do spełnienia wymogów aktualnych przepisów. Oprócz aspektu energetycznego szczelna przegroda
zewnętrzna budynku pełni ważną funkcję ochronną dla materiału
budynku: jeśli ciepłe powietrze wewnątrz konstrukcji dociera do chłodniejszych powierzchni, powoduje to powstawanie kondensatu. Skutkiem tego mogą być uszkodzenia spowodowane wilgocią, a nawet rozwój pleśni.
W konstrukcji ściany lekkiej lub szkieletowej folie przeciwwilgociowe lub płyty OSB tworzą często szczelną warstwę względem ściany
lub sufitu. Warstwy tej nie można uszkodzić przez instalację elektryczną
ani przez puszki instalacyjne lub przepusty kablowe bądź zbyt gorące
urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie. W szczególności należy
pamiętać, aby stosować wyłącznie przewidziane do tego celu wpusty
kablowe lub rurowe z odpowiednim zabezpieczeniem zgodnie z DIN
60670-1, w przeciwnym razie podczas montażu puszek przełącznikowych i gniazdek mogą wystąpić nieszczelne miejsca spowodowane
naprężeniami rozciągającymi. W przypadku ścian murowanych tynk po
wewnętrznej stronie ściany tworzy szczelną warstwę. Puste komory
i spoiny pionowe, które są wycinane przez instalację elektryczną, jak
również nieodpowiednio wykonane przepusty stanowią tutaj słabe
punkty, ponieważ może powstawać nieszczelne miejsce w ogrzewanym wnętrzu.
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W przypadku późniejszego wykonania izolacji wewnętrznej może okazać się konieczne wykonanie instalacji bezpośrednio w istniejącym
murze ze względu na przestrzeń potrzebną dla przełączników i gniazdek. Oprócz szczelności powietrznej i braku mostków cieplnych należy
tutaj uwzględnić również regulację wilgotności.
Hermetyczne produkty przeznaczone do wykonywania instalacji elektrycznych do montażu podtynkowego lub w ścianach
szkieletowych są tutaj jedynym słusznym wyborem dla utrzymania
odpowiedniej szczelności. Zasady projektowania i wykonania szczelnej
instalacji elektrycznej bez mostków cieplnych reguluje norma
DIN 18015-5.
Do montażu przez warstwę szczelną, w niej lub na niej firma
KAISER oferuje odpowiednie rozwiązania do montażu na ścianach
szkieletowych oraz do montażu podtynkowego, jak również do instalacji w wykonywanej później izolacji wewnętrznej.

Instalacje energooszczędne
Ochrona przeciwpożarowa
w budynkach

Technologia ECON®.
Szczelna instalacja w ścianach
szkieletowych i murowanych.
Gwarantowaną szczelność instalacji zgodnie z DIN 18015-5
w ścianach o konstrukcji lekkiej lub w ścianach murowanych zapewniają produkty KAISER z technologią ECON®.
Elastyczność membrany uszczelniającej zapewnia jej szczelne
owinięcie wokół rury lub przewodu przy przeciąganiu. Wyklucza to
niekontrolowane przepływy powietrza i w pełni zapobiega stratom
ciepła oraz uszkodzeniom konstrukcji na skutek tworzenia się kondensatu.

Gwarantowana szczelność i łatwość montażu produktów wykonanych w technologii ECON ® to standard firmy KAISER dla inteligentnej instalacji w budynkach. Technologia ta została zastosowana w różnych puszkach podtynkowych oraz puszkach do ścian
szkieletowych KAISER, puszkach instalacyjnych do elewacji kompozytowych oraz w obudowach montażowych do wykonywania
szczelnej instalacji elektrycznej w warstwie izolacyjnej.
TECHNOLOGIA KAISER. Dla Twojej przyszłości.

Beznarzędziowe wpusty rurowe i kablowe przyczyniają się do
znacznego uproszczenia i zmniejszenia nakładu pracy przy instalacji
oraz stanowią korzyść ekonomiczną przy stosowaniu technologii
ECON®.
Zintegrowana funkcja utrzymania kabla innowacyjnej techniki
zaciskania spełnia wszystkie wymagania dla puszek do ścian szkieletowych w odniesieniu do DIN VDE 0100-520 lub DIN EN 60670-1
i zapewnia gwarantowane certyfikatem bezpieczeństwo.
Produkty wykonane w technologii ECON® są hermetyczne
i gwarantują zapobieganie niepożądanym stratom ciepła wentylacji.
Dzięki temu ECON® przyczynia się istotnie do spełnienia wymogów
dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej oraz jej odpowiedników w prawie krajowym, jak np. Ustawa o energii budowlanej
(GEG, dawniej EnEV).

Więcej informacji na temat „Instalacji elektrycznej dla budynków energooszczędnych”
można znaleźć w internecie lub bezpośrednio w firmie KAISER (patrz również tylna okładka)
Doradztwo techniczne +49 (0) 2355 809 61
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Instalacja bez mostków cieplnych.
Bezpieczne mocowanie urządzenia
w izolacji ściany elewacyjnej lub na niej.
Jakość izolacji ścian elewacyjnych jest uzależniona przede wszystkim
od utrzymania ciągłości izolacji oraz zapobiegania powstawaniu mostków cieplnych. Szczególne ryzyko niosą tutaj ze sobą dobudowy, takie jak
balkony lub instalacje umieszczone na zewnątrz, np. gniazdka, wyłączniki
i lampki zewnętrzne, czujniki ruchu, systemy domofonowe lub skrzynki
na listy.

Bezpieczne pod względem mechanicznym i pozbawione mostków
cieplnych mocowanie na izolowanej ścianie fasadowej ma na celu
zapewnienie stabilnego położenia, ale bez naruszenia warstwy izolacyjnej.
Firma KAISER oferuje szeroką paletę produktów do bezpiecznego i optymalnego pod względem energetycznym mocowania urządzeń i komponentów elektrycznych, jak również innych części – także do późniejszego
montażu w izolowanej ścianie fasadowej lub na niej.

Oprócz znacznych strat ciepła ze względu na mostki cieplne może również dochodzić do uszkodzenia konstrukcji ściany z powodu kondensatu, a nawet do powstawania szkodliwej dla zdrowia pleśni.

Rozwiązania KAISER dla izolowanych ścian elewacyjnych zapewniają
instalację bez mostków cieplnych.
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Instalacje energooszczędne w budynkach

1
2
3
4

1 Izolacja z włókna drzewnego | 2 Szkło piankowe | 3 Pianka mineralna | 4 EPS

Budowa organicznego zespolonego systemu izolacji cieplnej

Zespolony system izolacji cieplnej (ETICS) to wielowarstwowe konstrukcje ścian fasadowych, które są obecnie stosowane głównie do izolacji budynków. Produkty
KAISER zostały opracowane specjalnie dla systemów
ETICS, jak również dla innych powszechnie dostępnych na
rynku systemów. W takiej konstrukcji ścian fasadowych
produkty są optymalnie i trwale mocowane, bez naruszania warstwy izolacyjnej.

1
°C

Na nagraniach z kamer termowizyjnych można szybko
sprawdzić występowanie mostków cieplnych w istniejących ścianach fasadowych. Skala kolorów przedstawia
temperaturę powierzchniową. Żółte i czerwone obszary
pokazują miejsca, w których następuje wymiana dużej ilości ciepła. Powyższy termograficzny obraz od strony
zewnętrznej prezentuje prawidłową izolację po wykonaniu
instalacji zewnętrznej bez mostków cieplnych. W ujęciach
od strony wewnętrznej zimne obszary – czyli niebieskie
i ciemne kolory – pokazują słabe punkty izolacji budynku.
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2

3

4

5 6

7

1 Ściana murowana | 2 Klej | 3 Płyta izolacyjna | 4 Warstwa tynku
5 Siatka podtynkowa | 6 Warstwa tynku | 7 Warstwa tynku zewnętrznego
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Mostki cieplne to słabe punkty w przegrodzie zewnętrznej budynku.
Straty ciepła są tu znacznie większe niż w otaczającym ją elemencie
konstrukcyjnym. Im mocniejsza izolacja cieplna elementów konstrukcyjnych, tym większe znaczenie mają mostki cieplne.

Firma KAISER jest aktywnym członkiem Inicjatywy Eksportowej Efektywność Energetyczna (Exportinitiative
Energieeffizienz) Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii, a tym samym prezentuje się na rynkach międzynarodowych jako producent energooszczędnych produktów w dziedzinie zwiększania efektywności energetycznej.
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Dowody. Szczelność powietrzna
i brak mostków cieplnych.
Ustawa o energii budowlanej (GEG, dawniej EnEV) weszła w życie
w Niemczech w 2020 roku i zastąpiła dotychczas obowiązujące ustawy/
rozporządzenia EnEV, EnEG i EEWärmeG. GEG określa minimalne standardy dla nowych i istniejących budynków w odniesieniu do standardu
izolacji i jakości technologii instalacji.
Zarówno Ustawa o energii budowlanej, jak i szereg norm DIN 4108
wymagają trwale szczelnej przegrody zewnętrznej budynku, aby uniknąć
strat energii oraz przepływu i przenoszenia wilgoci do pomieszczenia.
Nieszczelne miejsca mogą powodować tworzenie się kondensatu wskutek przepływów, powstawanie pleśni, a nawet szkody budowlane. Zasady projektowania i wykonania szczelnej instalacji elektrycznej bez mostków cieplnych zostały określone w normie DIN 18015-5.
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Szczelność powietrzna i brak mostków cieplnych
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Dr.-Ing. Benjamin Krick

Przy ocenie szczelności powietrznej budynku stosuje się często
metodę pomiaru ciśnieniowego (np. test Blower Door). W przypadku
lokalizowania ewentualnych nieszczelnych miejsc przydatne są nagrania
termograficzne lub wiatromierze. Przy mocowaniu elementów dobudowywanych w ścianie elewacyjnej lub na jej powierzchni należy unikać
mostków cieplnych.
W celu zapewnienia szczelności powietrznej hermetyczne produkty
do instalacji elektrycznych wykonane zgodnie z DIN 4108-2 są testowane przy użyciu metody pomiaru ciśnieniowego wraz z prawidłowo używanym wpustem kablowym lub rurowym. Nie mogą one przekraczać
przy tym określonej przepuszczalności powietrza.

Dla produktów przeznaczonych do wykonywania instalacji elektrycznych,
które są przystosowane do montażu w ścianie fasadowej lub na jej
powierzchni, wykonywane jest obliczenie mostków cieplnych, które gwarantuje udokumentowany brak mostków.
Hermetyczne produkty przeznaczone do wykonywania instalacji elektrycznych firmy KAISER są poddawane ciągłym testom i spełniają wymagania
normy DIN 18015-5 w zakresie szczelnej instalacji elektrycznej bez mostków
cieplnych.

W przypadku późniejszego wykonania izolacji wewnętrznej oprócz
szczelności powietrznej uwzględniana jest również konwekcja.
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Instalacje energooszczędne w budynkach

W ścianie murowanej:
1

Puszka osprzętowa ECON® 10
Puszka rozgałęźna ECON® 15

W ścianach o konstrukcji lekkiej
2 	Puszka osprzętowa O-range ECON® 63
3 	Puszka rozgałęźna
O-range ECON® 3
4 	Puszka osprzętowa przyłączeniowa
O-range ECON® Data
5 	Puszka rozgałęźna Ø 120 mm
O-range ECON®
6 Obudowa montażowa ThermoX® LED
7 Wielokrotny przepust
uszczelniający ECON®

7

Instalacja bez mostków cieplnych:
8
6

Puszka rozgałęźna
ECON® Styro55
Puszka rozgałęźna

ECON® Iso +
9 Kołek montażowy
10 Teleskopowy wspornik urządzenia
11 Uniwersalna fasadowa płyta montażowa
z wkładką do zestawów
12 Obudowa montażowa ThermoX® Iso +
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INNOVATION

1

Szczelna instalacja do ścian
szkieletowych w technologii ECON®.
Produkty wykonane w technologii ECON® są hermetyczne i gwarantują zapobieganie niepożądanym stratom ciepła wentylacji. W ten sposób Econ® wnosi istotny wkład w spełnienie wymagań dyrektywy UE o efektywności energetycznej, jak również odpowiednich
krajowych implementacji, jak np. Ustawy o energii budowlanej (GEG; wcześniej EnEV).
Dodatkowo produkty ECON® firmy KAISER mogą być stosowane do montażu w pomieszczeniach sterylnych i o podwyższonych wymogach higieny, w których nie jest dopuszczalna
niekontrolowana wymiana powietrza i bakterii. W ramach zaawansowanych testów Blower
Door niezależny instytut przeprowadził badanie szczelności powietrznej puszek do ścian
szkieletowych wykonanych w technologii ECON® i potwierdził ich przydatność.
• Elastyczna membrana uszczelniająca gwarantuje szczelność powietrzną
• Beznarzędziowe wpusty rurowe i kablowe
• Zintegrowane odciążenie naciągu zgodnie z DIN EN 60670
• Szczelne połączenie z łącznikiem
• Śruby urządzenia z profilem plus-minus
• Innowacyjna nakładka otwierająca
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hermetyczne

Kąt wprowadzania rury 90°: Wprowadzanie rury
z przesunięciem do 90°; idealne do montażu przeciwległych puszek!

Szczelna instalacja | Technologia ECON®
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1 E lastyczna membrana uszczelniająca wykonana w technologii ECON® zaciska się po przebiciu wokół przewodu lub rury.
Pozwala to uniknąć niekontrolowanych przepływów powietrza.
2 Ł atwe otwieranie wpustu rurowego dzięki wytłoczonej nakładce…
3 … bez rozrywania membrany.
4 Trwała szczelność wpustu rurowego rozmiaru rury M25.
5 Wpusty kablowe i rurowe zachowują szczelność nawet wobec sił ciągnięcia.
6 Oznaczenie otworów wpustowych ułatwia prawidłowy wybór wielkości otworu.
7 Szczelne połączenie puszek do ścian szkieletowych zapewnia łącznik,
który jest wprowadzany bez użycia narzędzi przez ściąganą nakładkę.

Nowa nazwa marki: Nowa marka O-range® skupia rodzinę produktów z zakresu puszek do ścian szkieletowych do standardowej oraz
szczelnej instalacji elektrycznej. Okrągły symbol „O” oznacza przy tym
otwór montażowy dla puszki w ścianie szkieletowej, podczas gdy
„range” określa asortyment składający się obecnie z 12 rodzajów puszek
do ścian szkieletowych. Nowa, wyrazista kolorystyka sprawia, że puszki
bardziej się wyróżniają i już na pierwszy rzut oka widać, że w ścianie
została zamontowana puszka markowej jakości, wykonana według
aktualnych standardów instalacji.

Puszka osprzętowa
O-range Econ® 63
Nr art. 9263-22

Puszka osprzętowa
O-range Econ® 63
bezhalogenowa
Nr art. 9263-78

Innowacyjne udoskonalenia techniczne: Nowa generacja puszek do
ścian szkieletowych stała się w końcu również prekursorem pod względem techniki, dzięki czemu instalację elektryczną można wykonywać teraz
dużo szybciej i łatwiej. Puszki do ścian szkieletowych O-range ECON®
przeznaczone do wykonywania szczelnej instalacji elektrycznej są wyposażone w innowacyjne nakładki otwierające. Umożliwiają one beznarzędziowe, zdefiniowane otwieranie membrany rurowej, gwarantując trwałą
szczelność po wprowadzeniu rury pod kątem do 90°. Ponadto wszystkie
puszki ECON®, w tym puszki osprzętowe, są wyposażone we wpusty
rurowe do M25. Puszka rozgałęźna została wyposażona w dwa dodatkowe wpusty kablowe, co wpłynęło na elastyczność jej zastosowania.

Puszka rozgałęźna
O-range Econ® 64
Nr art. 9264-22

bezhalogenowa

Puszka rozgałęźna
O-range Econ® 64
bezhalogenowa
Nr art. 9264-78

bezhalogenowa
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Spójna przestrzeń montażowa.
Puszki wielokrotne.

hermetyczne

Nowe puszki rozgałęźne O-range ECON® 2/3/4 firmy KAISER to doskonała baza zapewniająca wyjątkowy komfort instalacji wszystkich popularnych urządzeń do zabudowy
w formie zestawów.
Umożliwiają one montaż wstępnie okablowanych urządzeń do zabudowy, zapewniając
maksymalną elastyczność przy ich mocowaniu.
W przypadku zastosowania różnych obwodów prądowych lub przyłączy zasilających i telekomunikacyjnych w obrębie jednego zestawu poszczególne miejsca montażu urządzeń
można w prosty i zgodny z normą sposób oddzielić poprzez włożenie przegrody.
• Komfortowa instalacja wstępnie okablowanych akcesoriów bez separacji przestrzennej
• Maksymalna elastyczność mocowania urządzeń
• Z godne z normą oddzielenie poszczególnych otworów montażowych poprzez włożenie
przegrody
• Kompletny montaż i instalacja przy użyciu tylko jednego profilu śrubokręta
• Możliwość łączenia ze wszystkimi produktami z asortymentu O-range®

Łatwa do wyłamania krawędź przegrody w celu przeprowadzenia przewodu
z przodu przez włożoną
przegrodę
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Szczelna instalacja | Technologia ECON®
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1 Z e względu na duży otwór montażowy puszki rozgałęźne O-range ECON® 2/3/4 umożliwiają komfortowy montaż przełączników i zestawów przełącznik/gniazdko bez okablowania przez łącznik.
2 Dzięki włożonej przegrodzie poszczególne miejsca montażu urządzeń są rozdzielone w prosty i zgodny z normą sposób.
Dwie dodatkowe śruby zapewniają maksymalną elastyczność przy montażu urządzeń.
3D
 o wszystkich zastosowań asortymentu O-range® możliwa jest zgodna z normą kombinacja w odległości 71 mm,
także bez łącznika.

Puszka rozgałęźna O-range
ECON® 2
Nr art. 9252-22

Puszka rozgałęźna O-range
ECON® 3
Nr art. 9253-22

Puszka rozgałęźna O-range
ECON® 4
Nr art. 9254-22

Puszka rozgałęźna
O-range ECON® 2, bezhalogenowa
Nr art. 9252-78

Puszka rozgałęźna
O-range ECON® 3, bezhalogenowa
Nr art. 9253-78

Puszka rozgałęźna
O-range ECON® 4,
bezhalogenowa
Nr art. 9254-78

bezhalogenowa

bezhalogenowa

bezhalogenowa
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Puszka rozgałęźna do rur,
Puszka rozgałęźna Ø 120 mm.
Szczelna puszka rozgałęźna do rur w technologii ECON® przystosowana
do montażu z rurą elektroinstalacyjną. Puszka posiada certyfikat VDE i jest
przystosowana do energooszczędnej instalacji elektrycznej zgodnie z GEG
(dawniej EnEV). Cztery wpusty nadają się optymalnie do spójnej instalacji
rurowej, np. w budynku z elementów prefabrykowanych lub w przypadku
sieci transferu danych. Szczególnie łatwy w montażu dzięki wprowadzaniu
rur przez nakładkę otwierającą bez użycia narzędzi.
• Montaż w otworze o średnicy Ø 68 mm
• E lastyczna membrana uszczelniająca gwarantuje szczelność powietrzną
•W
 prowadzanie rur bez użycia narzędzi
• S zczelna, z pełną izolacją, możliwość połączenia z łącznikiem
Puszka rozgałęźna do rur
O-range ECON®
Nr art. 9266-22

Puszka rozgałęźna do rur
O-range ECON®
bezhalogenowa
Nr art. 9266-77

bezhalogenowa
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Szczelna puszka rozgałęźna Ø 120 mm wykonana w technologii ECON®
do energooszczędnej instalacji elektrycznej zgodnie z GEG (dawniej EnEV).
Szczególnie łatwa w montażu dzięki beznarzędziowym wpustom rurowym
i kablowym. Membrany uszczelniające zapewniają stałą szczelność, a jednocześnie gwarantują utrzymanie przewodów lub rur. Duża pojemność puszki
zapewnia odpowiednią przestrzeń montażową do łączenia kabli.
•M
 ontaż w otworze o średnicy Ø 120 mm
• E lastyczna membrana uszczelniająca gwarantuje szczelność powietrzną
•B
 eznarzędziowe wpusty rurowe i kablowe

Puszka rozgałęźna Ø 120 mm
O-range ECON®
Nr art. 9273-91

Puszka rozgałęźna Ø 120 mm
O-range ECON®, bezhalogenowa
Nr art. 9273-77

bezhalogenowa

Szczelna instalacja | Technologia ECON®
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Włożyć – wyrównać – zacisnąć – gotowe!
Fix.
Z nową puszką rozgałęźną O-range ECON ® Fix, montaż jest znacznie szybszy i łatwiejszy w różnych
kombinacjach materiałów ściennych, takich jak płyty OSB, sklejka płytowa lub drewno lite, płyty gipsowo-włóknowe, a nawet w murze natynkowym, dzięki bezluzowemu mocowaniu żeber zaciskowych.
Obwodowe lamele uszczelniające na dwóch poziomach gwarantują utrzymanie hermetycznego poziomu. Dołączone listwy centrujące umożliwiają precyzyjny i wygodny montaż puszki rozgałęźnej w otworze instalacyjnym bez zakleszczania. WŁOŻYĆ – WYRÓWNAĆ – ZACISNĄĆ – GOTOWE!
• Mocowanie żeber mocujących do różnych konstrukcji ścian, np. z litego drewna
•O
 bwodowe lamele uszczelniające na 2 poziomach dla utrzymania hermetycznego poziomu
• 4 śruby zapewniają maksymalną elastyczność przy montażu urządzeń
• Beznarzędziowe wpusty rurowe i kablowe
• Śruby urządzenia z profilem plus-minus
Uniwersalne zastosowanie od 10 mm
grubości materiału dla:
1 Płyta sklejka / drewno lite
2 Płyty gipsowo-włóknowe*
3 OSB z płytą g/k
4 Mur licowy

O-range ECON® Fix
Nr art. 9264-12

Bezuchwytowe!

O-range ECON® Fix,
bezhalogenowe
Nr art. 9264-72

NOWOŚĆ

Narzędzie montażowe
Nr art. 1090-12

bezhalogenowa

* Do montażu w konstrukcjach ściennych składających się wyłącznie z płyt g/k (GKB) zgodnie z DIN 18180
lub płyt z włókien mineralnych wiązanych cementem zgodnie z DIN EN 12467, asortyment produktów
O-range®z mocowaniem na zakładkę jest odpowiednim rozwiązaniem.
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Szczelna instalacja z dodatkową
przestrzenią montażową.
Puszka na osprzęt elektroniczny
Flex.
Ze względu na szybki montaż szczelna puszka na
osprzęt elektroniczny w technologii ECON® nadaje
się idealnie do modernizacji lub rozbudowy istniejących instalacji. Elastyczny tunel umożliwia łatwą
instalację i stwarza więcej przestrzeni dla komponentów elektronicznych, rezerw przewodów i zacisków.
• Dodatkowa przestrzeń z boku do przyłączenia
urządzeń telekomunikacyjnych i sieciowych
• E lastyczne membrany uszczelniające gwarantują
szczelność powietrzną
• Beznarzędziowe wpusty rurowe i kablowe
• Zintegrowane utrzymanie przewodów
• S zczelne, z pełną izolacją, możliwość połączenia
z łącznikiem

Oprócz gwarantowanej szczelności powietrznej tego systemu praktyczną korzyść daje rozkładanie przewodów i rur bez użycia narzędzi, przyczyniając się do efektywnego i bezpiecznego
przeprowadzania codziennych instalacji w technologii ECON®. Detale, takie jak nakładka
otwierająca dla rur lub łącznik do izolowanych i szczelnych połączeń z puszkami do ścian konstrukcyjnych ECON®, zapewniają łatwe w zastosowaniu rozwiązania dla instalatorów.

Puszka na osprzęt elektroniczny
O-range ECON® Flex
Nr art. 9268-94

Puszka na osprzęt elektroniczny
O-range ECON® Flex bezhalogenowa
Nr art. 9268-74

bezhalogenowa

20

www.kaiser-elektro.de
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Szczelna instalacja | Technologia ECON®

INNOVATION

Delikatne i komfortowe obrabianie
kabli transmisji danych.
Data.
Puszka rozgałęźna O-range ECON® Data
oferuje unikalny komfort instalacji do podłączania i montażu puszek telekomunikacyjnych i sieciowych. Innowacyjne wpusty kablowe do kabli
transmisji danych i kabli sieciowych są umieszczone w taki sposób, aby ułatwić przestrzeganie
promieni gięcia zalecanych przez producenta
przewodów, unikać załamania przewodów,
zapewniając w ten sposób optymalną transmisję
danych.
Niezależnie od tego, czy zainstalowana jest
puszka sieciowa, czy też moduł Keystone, nowa
O-range ECON® Data zapewnia zawsze optymalne rozłożenie kabli.
• Innowacyjne wpusty kablowe zapobiegają
załamaniom przewodów
•4
 śruby zapewniają maksymalną elastyczność
przy montażu urządzeń
•B
 eznarzędziowe wpusty kablowe i rurowe
•M
 ożliwość łączenia ze wszystkimi produktami
z asortymentu O-range®

hermetyczne

Naddatek długości kabli wymagany do prawidłowego montażu gniazdek sieciowych można
wprowadzić łatwo z powrotem do wnęki w ścianie o konstrukcji lekkiej podczas montażu urządzenia.

O-range ECON® Data
Nr art. 9280-22

O-range ECON® Data, bezhalogenowe
Nr art. 9280-78

bezhalogenowa
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Szczelna instalacja do ścian
szkieletowych.
System instalacyjny KAISER.
Zaawansowany system instalacji KAISER
z akcesoriami i narzędziami umożliwia profesjonalne wykonywanie szczelnych instalacji
w budynkach zgodnie z GEG (dawniej EnEV),
jak również stanowi idealne rozwiązanie dla
wielu zadań. Asortyment obejmuje sprawdzone
produkty – od puszek osprzętowych po puszki
przyłączeniowe lamp ściennych.
Oprócz produktów hermetycznych w technologii ECON® firmy KAISER, z możliwością
otwierania bez użycia narzędzi, w ofercie znajduje się również dodatkowy system montażowy
do szczelnych instalacji.
W produktach do wykonywania szczelnych
instalacji bez membrany uszczelniającej dla rur
lub przewodów otwór wykonuje się w prosty
sposób przy użyciu uniwersalnego nożyka
KAISER. Jest on wystarczająco dokładny, aby
zapobiegać przepływom powietrza. Precyzyjne
dopasowanie zapewnia ponadto właściwe utrzymanie przewodów lub rur.
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Puszka
rozgałęźna
Nr art. 9066-01/77

Puszka na osprzęt
elektroniczny
Nr art. 9062-94/74

Puszka
rozgałęźna
do litego drewna
Nr art. 9066-12

hermetyczne

Puszka osprzętowa Puszka osprzętowa CEE
do cienkich płyt
Nr art. 9075-12/78
Nr art. 9068-01/79

Puszka
przyłączeniowa
lamp ściennych
Nr art. 9248-01/77

Łącznik
Nr art.
9060-98/78

Uniwersalny nożyk
do puszek
Nr art. 1085-80

Efektywność energetyczna | Szczelna instalacja ścian szkieletowych

Wiatroszczelność na następnym etapie.
Wkładka i folia uszczelniająca.
Wkładka uszczelniająca w mgnieniu oka zmienia tradycyjne puszki
osprzętowe w szczelne puszki. Wkładki uszczelniające do puszek podtynkowych i puszek do ścian szkieletowych można zainstalować w każdym
momencie – bez potrzeby demontażu istniejących puszek.

hermetyczne

Folia uszczelniająca KAISER tworzy uzupełniające, hermetyczne
uszczelnienie między krawędzią puszki a płytą. Wszelkie zanieczyszczone lub zbyt duże otwory montażowe, jak również wyłamane krawędzie, zostają w ten sposób szybko uszczelnione.

Wkładkę uszczelniającą można łatwo włożyć do zamontowanych
puszek osprzętowych lub rozgałęźnych. Poszczególne przewody wprowadza się przez tylną część podstawy, a wkładkę z podłączonym urządzeniem do zabudowy wsuwa się z powrotem do puszki.

• Do wszystkich puszek osprzętowych i rozgałęźnych
• Łatwy montaż w późniejszym czasie
• Brak potrzeby demontażu starych puszek
• Trwale elastyczne tworzywo sztuczne

Wkładka uszczelniająca
Nr art. 1040-01

Folia uszczelniająca
Nr art. 9060-41
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Szczelna przestrzeń montażowa
do opraw oświetleniowych LED.
Obudowa montażowa
ThermoX® LED.
ThermoX® LED to obudowa montażowa do hermetycznego montażu nieruchomych i ruchomych wpuszczanych opraw oświetleniowych LED w sufitach o różnej
konstrukcji. Obudowa zabezpiecza otaczający ją materiał (folia paroizolacyjna, ocieplenie itp.) przed wysoką temperaturą roboczą lampy i tworzy hermetyczne uszczelnienie. Zapobiega to nie tylko niekontrolowanej wymianie powietrza, ale także wynikającym z niej długookresowym szkodom, takim jak rozwój pleśni w izolacji sufitu.
• Do szczelnego montażu w ocieplonych sufitach podwieszanych
• Możliwość montażu od dołu
• Montaż obudowy bez użycia narzędzi
• Gwarancja hermetycznej instalacji
• Powierzchnia tylnej ścianki obudowy zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła
• Trwałe i bezpieczne mocowanie lampy w obudowie

Certyfikat szczelności powietrznej
Gwarancja hermetycznej obudowy dla energooszczędnych
instalacji elektrycznych opraw oświetleniowych. Odpowiedni certyfikat można zamówić u nas lub pobrać bezpośrednio
z naszej strony internetowej.
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hermetyczne

Szczelna instalacja | Obudowa montażowa LED

1

2

3

4

1
2
3
4

Gwarancja szczelności powietrznej również przy naciągniętych sprężynach montażowych dzięki elastycznym, rozszerzającym się kieszeniom
Elastyczne kieszenie pozwalają na odpowiednie odchylanie lampy.
P łaska obudowa umożliwia zastosowanie w niskich konstrukcjach sufitowych, np. podkonstrukcjach z łat drewnianych
Profil temperaturowy opraw oświetleniowych LED: konstrukcja powierzchni tylnej ścianki obudowy zmniejsza nacisk na folię paroizolacyjną
i zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła.

Obudowa montażowa ThermoX®LED ma jeszcze inne zalety. Ze względu na całkowicie hermetyczną konstrukcję kurz i brud nie przedostają się z sufitu podwieszanego i nie zakłócają
działania radiatora. W połączeniu z przegrodą
termiczną pomiędzy oprawą oświetleniową
a sterownikiem można uzyskać maksymalną
żywotność.

ThermoX® LED
Nr art. 9320-10

ThermoX® LED
Nr art. 9320-11

Ø 74 mm
Gł.: 70 mm

ThermoX® LED
Nr art. 9320-20

Ø 74 mm
Gł.: 95 mm

ThermoX® LED
Nr art. 9320-21

Ø 86 mm
Gł.: 70 mm

Ø 86 mm
Gł.: 95 mm

(Gł.: głębokość)

Pasujące frezy z zagłębieniem krawędziowym Ø 74 mm i Ø 86 mm można znaleźć na stronie 43.
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Szczelna przestrzeń montażowa
do opraw oświetleniowych
halogenowych i LED.
Obudowa montażowa ThermoX®.
System inteligentnych obudów zapewnia ochronę przed ukrytym
zagrożeniem pożarowym spowodowanym nie tylko przez bardzo gorące
lampy halogenowe, ale także radiatory lamp LED w sufitach podwieszanych i obszarach dachowych. Obudowa montażowa chroni przede
wszystkim folię przeciwwilgociową, która jest istotnym elementem
szczelnej przegrody zewnętrznej budynku. Ponadto zapobiega ona zbieraniu się kurzu na krawędziach wokół oprawy.
Obudowa ThermoX® nadaje się idealnie do montażu opraw oświetleniowych w sufitach z paneli drewnianych oraz w sufitach kasetonowych,
a także w sufitach podwieszanych wykonanych z płyt g/k, płytach
pilśniowych, płytach MDF oraz sklejkach drewnianych z podwójnym łaceniem i nałożoną izolacją. Niezależnie od tego, czy jest ona montowana
w nowych budynkach, czy też uzupełniana w budynkach użytkowanych,
obudowa nadaje się zarówno do lamp nisko-, jak i wysokonapięciowych.
Opcjonalne pierścienie dekoracyjne ukrywają obudowę w przypadku
doposażenia i nadają jej estetyczne akcenty.
•
•
•
•

Zachowanie szczelnej warstwy i zapobieganie pożarom
Wyloty sufitowe (DA) do Ø 86 mm
Możliwy montaż od góry i od dołu
Możliwość późniejszego montażu
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Obudowa do niskoi wysokonapięciowych
opraw oświetleniowych
ThermoX®
Nr art. 9300-01/02/03

Ramki
dekoracyjne
ThermoX®
Nr art. 9301-...

hermetyczne

Obudowa uniwersalna z płytą
mineralną ThermoX®
Nr art. 9300-22

Pierścienie frontowe
ThermoX®
Nr art. 9300-41/42/43

Uniwersalny pierścieniowy element frontowy
ThermoX®
Nr art. 9300-93

Szczelna instalacja | Obudowa montażowa

Szczelna instalacja w warstwie izolacji.
Obudowa montażowa EnoX®.
Obudowa montażowa EnoX® do montażu opraw oświetleniowych
i innych urządzeń w sufitach i ścianach o lekkiej konstrukcji, które są częścią szczelnej przegrody budynku zgodnie z GEG (dawniej EnEV). Obudowa zapewnia elastyczną przestrzeń montażową, która może być zintegrowana z warstwą izolacji. W ten sposób zapobiega się
niekontrolowanej wymianie powietrza, a lampy, głośniki, ekrany lub elementy elektroniczne (np. aktuatory, urządzenia sieciowe) można zamontować szczelnie i z ochroną przeciwpyłową.

hermetyczne

Montaż jest wykonywany pomiędzy krokwiami lub na krokwiach bezpośrednio na płytach OSB zarówno w sufitach, jak i na ścianach. Obudowa jest przykręcana podobnie jak w przypadku puszek do ścian
szkieletowych. Szczelne połączenie z folią przeciwwilgociową wykonuje się przy użyciu ramy uszczelniającej EnoX®. Po ułożeniu desek
powstaje izolowana i zabezpieczona termicznie przestrzeń montażowa
dla lamp, głośników, ekranów itp.

Wprowadzanie bez użycia narzędzi oraz zintegrowane utrzymanie przewodu w technologii ECON® zapewniają szybką i bezpieczną instalację.
• Nie jest wymagana warstwa instalacyjna
• Do ścian i sufitów w nowych budynkach i przy modernizacji
• Przestrzeń montażowa 300 × 200 × 55 mm z zabezpieczeniem termicznym
• Technologia ECON® do szczelnego wprowadzania bez użycia narzędzi

Obudowa
montażowa EnoX®
Nr art. 9350-21

Rama
uszczelniająca EnoX®
Nr art. 9350-99
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Do szczelnych przepustów rurowych
i kablowych.
Przepusty uszczelniające.
Przepusty uszczelniające KAISER są odporne na starzenie i oferują możliwość zastosowania
w szerokim zakresie temperatur. Ich niezwykle wysoka siła klejenia zapewnia mocną przyczepność na wielu powierzchniach i gwarantuje trwałą szczelność. Przewód lub rura jest prowadzona
przez elastyczny przepust uszczelniający, który dopasowuje się precyzyjnie do danej średnicy.
• Duża powierzchnia stykowa z kablami i rurami
• Uszczelnienie nawet w przypadku mocno zagiętych kabli
•G
 warancja szczelnych przepustów (zwłaszcza na poddaszu)
• Niezwykle wysoka siła klejenia
• 10 wariantów dla różnych średnic przewodów i rur
• Nadaje się do folii przeciwwilgociowych, membran dachowych, płyt OSB*

* W przypadku płyt pilśniowych zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej.
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hermetyczne

Szczelna instalacja | Przepusty uszczelniające

Wielokrotne przepusty uszczelniające ECON® zapewniają niezawodne uszczelnienie od jednego do sześciu kabli o średnicy do Ø 11 mm lub rur o średnicy do Ø 25 mm dzięki tulejce zapobiegającej załamaniom. Zapewniają trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet w przypadku silnie
zagiętych kabli na poziomie montażu.
•
•
•
•
•

Elastyczne uszczelnienie od 1 do 6 kabli lub rur
Elastyczna membrana uszczelniająca gwarantuje szczelność powietrzną
Tulejka zapobiegająca załamaniom uszczelnia trwale i bezpiecznie nawet silnie zagięte kable
Montaż całkowicie bez użycia narzędzi
Niewykorzystane przepusty stanowią rezerwę dla późniejszych instalacji

Przepusty kablowe
Nr art. 9059-...

Przepusty rurowe
Nr art. 9059-...

Wielokrotne przepusty
kablowe Econ®
Nr art. 9059-61

Wielokrotne przepusty
rurowe Econ®
Nr art. 9059-62
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Przepusty uszczelniające w obszarze
zewnętrznym. Aluminiowobutylowe / włókninowo-butylowe przepusty uszczelniające.

hermetyczne

Przepusty o znacznej elastyczności i wysokiej sile klejenia nadają się optymalnie do trwałego
i bezpiecznego uszczelnienia przepustów instalacyjnych, np. w ścianach murowanych, betonie
lub innych materiałach drewnianych.

Nałożenie podkładu gruntowego KAISER optymalizuje przyczepność wszystkich przepustów
uszczelniających na chłonnych podłożach.

Przepusty podklejone taśmą włókninowo-butylową mogą być montowane podtynkowo, tworząc w ten sposób idealne połączenie z ścianą murowaną. Odporne na rozerwanie
podklejenie taśmą włókninowo-butylową zapewnia uszczelnienie o gładkiej powierzchni
folii odporne na starzenie, wpływ czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV.

• Duża powierzchnia stykowa z kablami i rurami
• Całkowita odporność na wilgoć – możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Wodoszczelne dla wody nienapierającej

Aluminiowo-butylowe
przepusty uszczelniające
do kabli
Nr art. 9079-...
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Aluminiowo-butylowe
przepusty uszczelniające
do rur
Nr art. 9079-...

Włókninowo-butylowe
przepusty uszczelniające
do przewodów
Nr art. 9089-...

Włókninowo-butylowe
przepusty uszczelniające Podkład gruntowy
do rur
KAISER
Nr art. 9089-...
Nr art. 9000-02

Efektywność energetyczna | Szczelna instalacja elektryczna

Trwałe i szczelne zamykanie
rur elektroinstalacyjnych.
Zaślepki uszczelniające.
Zaślepki uszczelniające KAISER nadają się idealnie do uszczelniania
wszystkich popularnych rur elektroinstalacyjnych w puszkach instalacyjnych lub przy wypustach kablowych. Długa złączka uszczelniająca z trzema uszczelkami wargowymi dopasowuje się do danej rury instalacyjnej
i gwarantuje hermetyczne uszczelnienie.
Oprócz efektywności energetycznej zaślepka uszczelniająca przynosi
korzyści również w innych obszarach. Zapobiega rozprzestrzenianiu się
dymu (ochrona przeciwpożarowa), dźwięku (izolacja dźwiękowa), pyłu
i patogenów (higiena).

Zaślepka uszczelniająca M16
Nr art. 1040-16

Zaślepka uszczelniająca M20
Nr art. 1040-20

Zaślepka uszczelniająca M25
Nr art. 1040-25

hermetyczne

• Do instalacji rur elektroinstalacyjnych w wersji szczelnej
• Elastyczna membrana uszczelniająca gwarantuje szczelność powietrzną
• Wzmocnienie membrany poprzecznym żebrowaniem pozwala uniknąć
przerw między przegrodami
• Do rur elektroinstalacyjnych M16–M40, Pg 9–Pg 36, 3/4" i 5/8"

Zaślepka uszczelniająca M32
Nr art. 1040-32

Zaślepka uszczelniająca M40
Nr art. 1040-40
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Szczelna instalacja podtynkowa
w technologii ECON®.
Puszki podtynkowe w technologii ECON® nadają się w szczególności do zastosowania w ścianach murowanych, w których po nałożeniu tynku gwarantowana jest szczelność ściany. Zapobiegają one przepływowi powietrza między pustymi komorami w murze a wnętrzem mieszkania
przy gniazdkach i włącznikach, umożliwiając tym samym gwarantowaną szczelność instalacji.
Puszki podtynkowe ECON® zapewniają wiele możliwości szczelnego wprowadzania rur i przewodów, można je zagipsować lub zamontować przy użyciu systemu KLEMMFIX®. Elastyczność
membrany uszczelniającej zapewnia jej szczelne owinięcie wokół rury lub przewodu przy przeciąganiu i zapobiega przepływowi powietrza.

Beznarzędziowe wpusty kablowe i rurowe w technologii ECON® znacznie skracają
czas montażu i ułatwiają wykonanie instalacji. W przypadku zagipsowanych puszek
w prosty sposób można później wprowadzić
kable lub rury.

 iatroszczelna konstrukcja z membranami uszczelniającymi
W
Zapobiegają nieszczelnościom w elewacjach zewnętrznych wykonanych z bloczków ceramicznych
Uniwersalne i beznarzędziowe wpusty kablowe i rurowe
Odporność na skręcanie, standardowy rozstaw puszek 71 mm w przypadku zestawów

NOWE

UN

RA

NY

E C O N®

•
•
•
•

hermetyczne

IW

ERSALNE ME

M

B

Podział uniwersalnej membrany ECON®
zapobiega uszkodzeniu kabli i nieszczelnościom
w przypadku wprowadzania wielu kabli. Można
wprowadzić przewody lub rury M20/M25.
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Szczelna instalacja | Technologia ECON®

System KLEMMFIX® pozwala zaoszczędzić nawet
50% czasu przy montażu w porównaniu z tradycyjnym montażem puszek podtynkowych przy użyciu
gipsu. KLEMMFIX® mocuje puszkę w ścianie przed
tynkowaniem i utrzymuje ją we właściwym położeniu. Bez konieczności użycia gipsu, szybkowiążącego cementu, itp. Czyszczenie narzędzi nie jest już
wymagane. Dodatkowo zapobiega się ewentualnym
zagrożeniom dla zdrowia, wynikającym z użycia
chemikaliów. Nie trzeba również uwzględniać
warunków w miejscu przechowywania, takich jak
mróz, ciepło, okres trwałości itp.
Do wszystkich powszechnie stosowanych elementów murowych, takich jak cegły drążone pionowo
z wypełnieniem i bez wypełnienia, cegły pełne,
beton lekki, beton komórkowy i cegły wapienno
-piaskowe

Puszka osprzętowa
Econ® 10
Nr art. 1055-21 / 1056-21

1

2

3

4

Puszka na osprzęt elektroniczny ECON® zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż
osprzętu oraz dodatkową przestrzeń np. na siłowniki wyłączników.
1W
 przypadku puszek sieciowych przestrzeganie promieni gięcia kabla zapewnia optymalną
transmisję danych. Przegroda pozwala umieścić w jednej puszce standardową instalację
o dwóch poziomach napięcia – napięcia magistrali i roboczego.
2D
 zięki dużemu otworowi instalacyjnemu bez przegrody dwukomorowa puszka rozgałęźna
pozwala stosować np. akcesoria i blokowe wkłady osprzętowe z okablowaniem.
3 T rwała membrana uszczelniająca wykonana w technologii ECON® gwarantuje hermetyczne wprowadzenie kabli. Bez rury instalacyjnej można bezpiecznie i hermetycznie zainstalować nawet podwójne przewody.
4 Rury instalacyjne do M25 można wprowadzać szczelnie przez membranę bez użycia narzędzi.

Puszka rozgałęźna
Econ® 15
Nr art. 1555-21 / 1556-21

Puszka na osprzęt
elektroniczny Econ®
Nr art. 1068-21

Dwukomorowa
puszka rozgałęźna ECON®
Nr art. 1656-21

KLEMMFIX®
Nr art. 1159-03

ŚĆ

NOWO

3

1159-0
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INNOVATION

Montaż w systemach ociepleń
wewnętrznych.
Podtynkowa puszka izolacyjna.
Puszka rozgałęźna do instalacji elektrycznych w systemach ociepleń wewnętrznych
ścian. Do bezpiecznego i wolnego od mostków cieplnych montażu wyłączników, gniazd i innych
urządzeń w ocieplonych od środka ścianach zewnętrznych. Zapewnia optymalne warunki klimatyczne w pomieszczeniu i zapobiega zniszczeniom powodowanym przez wilgoć.

Podtynkowa puszka izolacyjna oferuje
monterowi komfortowe rozwiązanie do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznych
w systemach ociepleń wewnętrznych ścian.
Wyróżnia się prostym montażem i możliwością uniwersalnego zastosowania. Po zainstalowaniu przyczynia się w udokumentowany
sposób do prawidłowej funkcji systemu ocieplenia.

Podtynkowa puszka izolacyjna nadaje się do montażu w systemach izolacji przeciwdyfuzyjnej
z mineralnych lub organicznych materiałów izolacyjnych dla izolacji o różnej grubości.
•
•
•
•
•
•

 warancja instalacji bez mostków cieplnych
G
Izolacja i regulacja wilgoci
Ochrona przed szkodliwym wpływem wilgoci na konstrukcję ściany
Odpowiednia do wielu różnych systemów izolacji
Do izolacji o grubości od 30 mm do 100 mm
Montaż na ścianie murowanej bez gipsu

1

2

3

4

5 6

7

1 Płytka mocująca | 2 Łącznik zatrzaskowy do zestawów | 3 Skala grubości izolacji |
4 Komponent wysokoizolacyjny | 5 Uszczelki wargowe | 6 Komponent regulujący wilgotność |
7 Komponent wewnętrzny przewodzący ciepło
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Instalacja w systemach izolacyjnych | Podtynkowa puszka izolacyjna

1

2

3

4

1S
 zczelność powietrzna
Warstwa szczelna pozostaje zachowana, co zapobiega przepływowi powietrza za izolacją i zjawisku konwekcji.
2 Izolacja cieplna
Dzięki zastosowanemu komponentowi izolacyjnemu zostaje utrzymana funkcja systemu izolacji i nie powstają żadne mostki cieplne. Ciepło dostaje się do puszki, ale nie do zimnej ściany.
3 Regulacja wilgotności
Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu (słaba wentylacja, wiele osób w pomieszczeniu) jest kumulowana i ponownie uwalniana w odpowiedni
sposób. Funkcja ta pomaga zapobiegać korozji na zaciskach urządzenia.
4 Przewodność cieplna
Wnętrze puszki wykonane jest z doskonale przewodzącego ciepło tworzywa, co zapewnia przedostawanie się ciepła do puszki. Podwyższona
temperatura powierzchni zapobiega powstawaniu kondensatu.

Udowodniona skuteczność
Obszerne badania przeprowadzone w Dreźnie
przez
Institut
für
Bauklimatik
potwierdzają funkcję podtynkowej puszki izolacyjnej KAISER.

Podtynkowa puszka izolacyjna
Nr art. 1159-90
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Bezpieczne mocowanie bez mostka
cieplnego.
Fasadowe płyty montażowe.
Fasadowa płyta teleskopowa i uniwersalna fasadowa płyta montażowa umożliwiają
montaż różnego rodzaju osprzętu, takiego jak lampki zewnętrzne czy czujniki ruchu, na izolowanej ścianie fasadowej. Obydwie płyty montażowe mocowane są mechanicznie i bezpiecznie na
ścianie murowanej, dzięki czemu możliwe jest stałe obciążenie przez osprzęt.
Uniwersalną fasadową płytę montażową można łatwo dopasować do grubości izolacji do
360 mm przy użyciu elementów wielostopniowych, fasadowa płyta teleskopowa jest płynnie
regulowana w zakresie grubości 80–200 mm. Duże, uniwersalne powierzchnie montażowe na
śruby z możliwością pokrycia tynkiem służą do elastycznego mocowania urządzeń.
•
•
•
•

Bezpieczne mechaniczne mocowanie do ściany murowanej
Zapobieganie tworzeniu się mostków cieplnych
Elastyczne dopasowanie do grubości izolacji
Uniwersalna powierzchnia montażowa na śruby do mocowania urządzeń
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Fasadowa płyta teleskopowa
nadaje się również do montażu
sufitowego, np. do bezpiecznego
mocowania lamp w izolowanych
stropach nad piwnicą.

Instalacja w ścianach fasadowych | Fasadowa płyta montażowa
160–310 mm

INNOVATION

maks.
8/10 kg

Wybór dwóch płyt frontowych i modułowa konstrukcja dla izolacji o grubości od 160 mm do
310 mm sprawiają, że systemowa fasadowa płyta montażowa jest produktem o bardzo elastycznym zastosowaniu. Ze względu na możliwość łączenia poszczególnych elementów możliwe
jest dostosowanie do izolacji w odstępach co 10 mm i nie ma konieczności czasochłonnego przycinania na wymiar. Łatwy i szybki montaż przy użyciu dostarczonego kołka wkręcanego umożliwia trwałe i bezpieczne zamocowanie płyty montażowej na wielu powierzchniach. Następnie
można mocować akcesoria w elastyczny sposób na dużej, uniwersalnej powierzchni montażowej
na śruby.

Uniwersalna fasadowa płyta montażowa
Nr art. 1159-24

Teleskopowy wspornik urządzenia
Nr art. 1159-60

Systemowa fasadowa płyta montażowa
z uniwersalną płytą montażową
Nr art. 9966.21 / 22
5

1

2
3

4
1 Element podstawowy | 2 Elementy pośrednie | 3 Podstawa obudowy |
4 Płyta frontowa | 5 Kołki wkręcane
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Bezpieczne mocowanie i stabilna
podstawa.
Puszki osprzętowe.
Fasadowa puszka teleskopowa i fasadowa płyta montażowa z uniwersalną płytą czołową umożliwiają instalację różnego osprzętu, np. do komunikacji z drzwiami, wyłączników
i gniazdek w izolowanej ścianie fasadowej. Obydwie płyty montażowe mocowane są mechanicznie i bezpiecznie na ścianie murowanej, dzięki czemu mogą stale przyjmować obciążenie przez
urządzenia i sprostać wymaganym siłom ciągnięcia.
Fasadową płytę montażową z uniwersalną płytą czołową można łatwo dopasować do
grubości izolacji do 360 mm, fasadowa puszka teleskopowa jest płynnie regulowana w zakresie grubości izolacji 80–200 mm. Ułatwia to podziałka na ramieniu nośnika.
Oba produkty nadają się również do tworzenia zestawów urządzeń z maks. 3 elementów. Fasadowa płyta montażowa z uniwersalną płytą czołową składa się z płyty czołowej z osłonami, które można zdejmować w celu uzyskania żądanej kombinacji. Dla fasadowej puszki teleskopowej dostępne są opcjonalnie puszki montażowe do zestawów, umożliwiające
rozbudowę.
•
•
•
•

Bezpieczne mechaniczne mocowanie do ściany murowanej
Zapobieganie tworzeniu się mostków cieplnych
Elastyczne dopasowanie do grubości izolacji
Możliwość łączenia w zestawy do maks. 3 elementów
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Fasadowe puszki teleskopowe
zapewniają większą swobodę
instalacji i umożliwiają łączenie
w zestawy wieloelementowe.

Instalacja w ścianach fasadowych | Puszki osprzętowe

Systemowa fasadowa płyta montażowa z wkładką do tworzenia zestawów wieloelementowych nadaje się do montażu w izolacji o grubości 160–310 mm. Modułowa budowa i montaż poszczególnych elementów w odstępach co 10 mm umożliwiają elastyczne dopasowanie do
systemów ociepleń.
Łatwy i szybki montaż przy użyciu dostarczonego kołka wkręcanego umożliwia trwałe i bezpieczne
zamocowanie płyty montażowej na wielu powierzchniach.
Wkładka do tworzenia zestawów wieloelementowych umożliwia montaż pojedynczych
urządzeń lub tworzenie zestawów 2- lub 3-elementowych.
•
•
•
•

Szybkie, bezpieczne, mechaniczne mocowanie do ściany murowanej
Modułowe dopasowanie do grubości izolacji
Możliwość łączenia w zestawy do maks. 3 elementów
2 warianty produktu umożliwiają wszechstronne zastosowanie

Uniwersalna fasadowa
płyta montażowa
z wkładką dla zestawów
Nr art. 1159-26

Teleskopowa puszka
osprzętowa
Nr art. 1159-61

Puszka do łączenia
w zestawy
Nr art. 1159-62

Systemowa fasadowa płyta montażowa
z wkładką uniwersalną
Nr art. 9966.31/32
5

1

2
3

4
1 Element podstawowy | 2 Elementy pośrednie | 3 Podstawa obudowy | 4 Płyta frontowa |
5 Kołki wkręcane
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INNOVATION

Do opraw oświetleniowych LED
i urządzeń do zabudowy
w izolowanych sufitach.
Obudowa montażowa ThermoX® Iso +.
bezhalogenowa

Obudowa montażowa ThermoX®Iso + to optymalne rozwiązanie do montażu oświetlenia LED
oraz urządzeń do zabudowy w stropach zewnętrznych z zespolonym systemem izolacji cieplnej
(ETICS). Oświetlenie LED o mocy do 8 W oraz układ stabilizacyjny znajdą tutaj bezpieczne miejsce.
Obudowa montażowa nadaje się do wszystkich dostępnych materiałów izolacyjnych, takich jak: izolacja z włókien drzewnych, szkło piankowe, pianka mineralna lub styropian (EPS).
Zapewnia bezpieczną instalację ruchomych i nieruchomych opraw oświetleniowych LED bez mostków
cieplnych w izolowanych stropach. Obudowa chroni otaczający materiał izolacyjny przed wysoką temperaturą pracy lampy LED oraz samą lampę LED przed zabrudzeniami.
Zintegrowany element izolacyjny niezawodnie zapobiega tworzeniu się mostków termicznych. Grubość izolacji od 100 mm do 160 mm można ustawić w odstępach co 10 mm poprzez proste odcięcie
obudowy. Głębokość montażu lampy LED lub innego urządzenia do zabudowy wynosi od 70 mm do
130 mm. W przypadku grubości izolacji od 170 mm do 350 mm przedłużenie montuje się za obudową
montażową. Element przedłużający można regulować w odstępach co 10 mm.
Płyta frontowa posiada stałą średnicę montażową 68 mm do wbijania lub uniwersalną powierzchnię
do maks. średnicy ø 86 mm do wyfrezowania.
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BAKA Bundesverband
Altbauerneuerung e. V.
oraz Messe München
pod patronatem Federalnego
Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, Budownictwa
i Ojczyzny uhonorowały nagrodą „BAKA
Preis für Produktinnovation 2019”
przyszłościowe koncepcje produktowe
i rozwiązania systemowe do zastosowania
w modernizacji budynków.

Instalacja w ścianach fasadowych | ThermoX® Iso +

1

2

70 mm

30 mm

Wewnątrz

Wewnątrz

Na zewnątrz

3

ThermoX®Iso +

4

1O
 budowę montażową ThermoX® Iso + można stosować pojedynczo lub grupowo. Szeroki zakres opcji dla wpustów rurowych i kablowych.
2 Obudowa jest przystosowana do izolacji o grubości 100–160 mm – z elementem przedłużającym nawet do 350 mm.
3 Opracowana przez Passivhaus Institut w Darmstadt kalkulacja mostków cieplnych wykazała, że dodatkowe straty ciepła przez konstrukcyjny
mostek cieplny można skompensować w segmencie nowych budynków o wysokiej jakości energetycznej. Obudowa montażowa nadaje się również do zastosowania w domach pasywnych.
4 Profil temperaturowy: obudowa montażowa ThermoX® Iso + do izolacji zewnętrznej (temperatura otoczenia 25 C) z oświetleniem LED 8 W.
Możliwa stała średnica montażowa 68 mm do wbijania lub indywidualna forma do wyfrezowania
do rozmiaru średnicy maks.
Ø 86 mm.

Obudowa montażowa ThermoX® Iso +
Nr art. 1159-70

Element przedłużający
Nr art. 1159-71

Zestaw
Nr art. 1159-70 +
Nr art. 1159-71

1

4

5

2

3

1 Element izolacyjny, 2 ThermoX® Iso +,
3 Płyta frontowa (nr art. 1159-70)

Nasze wiertła o różnych średnicach można znaleźć od strony 43.

4 Element przedłużający
(nr art. 1159-71)

5 ThermoX® Iso +
z elementem
przedłużającym
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modernizacji

Puszka rozgałęźna do materiałów izolacyjnych
z włókien drzewnych.
ECON® Iso +
Osprzętowa puszka rozgałęźna ECON® Iso + to rozwiązanie dla instalacji elektrycznej
w płytach izolacyjnych z włókien drzewnych. Zaprojektowane specjalnie do zastosowań
w stałych płytach izolacji cieplnej i płytach podkładowych pod tynk 4 skrzydełka zapewniają
bezpieczne zakotwiczenie w ścianie – również do późniejszego montażu!
Elastyczna membrana uszczelniająca w technologii ECON® gwarantuje szczelność powietrzną i umożliwia wprowadzanie rur lub kabli bez użycia narzędzi. Dzięki temu wyłączniki,
gniazdka, systemy domofonowe i inne akcesoria można zainstalować na stałe w bezpieczny
sposób, bez mostków cieplnych.

Ekologiczna izolacja ścian w starych i nowych budynkach, zarówno o konstrukcji drewnianej, jak i murowanej. ECON® Iso + nadaje się do montażu w odpornych na
nacisk płytach izolacyjnych z włókien drzewnych o średniej gęstości 110–180 kg/m³.
Sprawdzone.
Kalkulacja
mostków cieplnych i potwierdzenie szczelności powietrznej świadczą o przystosowaniu ECON® Iso +.
Dreidimensionale
Wärmestromsimulation
zur Bestimmung von

Wärmebrückenverlustkoeffizienten von Installationsodsen
in Holzbauwänden in Ständerbauweise

Im Auftrag der Firma

Kaiser GmbH & Co.KG

Ramsloh 4

D-58579 Schalksmühle

Dokumentation der Simulationen
1159-55 Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +

Autor:
Adrian Muskatewitz, M.Eng.
Juni 2018

• Szczelna instalacja elektryczna bez mostków cieplnych zgodnie z GEG
• Odpowiedni do odpornych na nacisk płyt izolacyjnych o grubościach od 60 mm
• 4 skrzydełka zapewniają bezpieczne, mechaniczne zakotwiczenie w ścianie
• Możliwość łączenia w zestawy
nagrodzona 3-krotnie w 2019 r.:
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Instalacja w ścianach fasadowych | ECON® Iso +

1

2

3

4

5

1 Montaż w nietynkowanej płycie izolacyjnej – użyć ramy montażowej.
2 Montaż w otynkowanej płycie izolacyjnej możliwy jest nawet z istniejącym kablem.
3M
 embrana do uszczelnienia skrzydełka zapewnia szczelność powietrzną.
4 Wiele możliwości wprowadzania rur i kabli w technologii ECON®.
5D
 uża przestrzeń montażowa i cztery punkty mocowania ułatwiają montaż akcesoriów.

Materiały izolacyjne z włókien drzewnych

Syntetyczne materiały izolacyjne

Do montażu w płytach izolacyjnych
z włókien drzewnych przed i po
tynkowaniu.

Do instalacji modernizacyjnej
w systemach ETICS z syntetycznymi
materiałami izolacyjnymi (np. EPS).

Osprzętowa puszka rozgałęźna ECON® Iso +
Nr art. 1159-55

do
modernizacji

zob.
s. 44

Osprzętowa puszka rozgałęźna ECON® Iso +

Puszka rozgałęźna
ECON® Styro55

43
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Pewne zakotwienie bez mostków cieplnych.
ECON® Styro55.
Puszka rozgałęźna ECON® Styro55 umożliwia późniejszą instalację
akcesoriów, takich jak gniazdka i wyłączniki, w organicznych zespolonych
systemach izolacji cieplnej (ETICS). Szybko, bezpiecznie i bez mostków
cieplnych. Puszkę można włożyć i zamocować w zaledwie kilku prostych
krokach.
•
•
•
•
•

Syntetyczne materiały izolacyjne

Materiały izolacyjne z włókien drzewnych

Do instalacji modernizacyjnej
w systemach ETICS z syntetycznymi
materiałami izolacyjnymi (np. EPS).

Do montażu w płytach izolacyjnych
z włókien drzewnych przed i po
tynkowaniu.

zob.
s. 42

Do instalacji modernizacyjnej w izolowanych ścianach fasadowych
Konstrukcja kotwiczeń zapobiega uszkodzeniu kabla
Gwarancja instalacji bez mostków cieplnych
4 skrzydełka zapewniają bezpieczne zakotwiczenie w ścianie
Zapobieganie wnikaniu wilgoci

Przy użyciu otwornicy karbidowej KAISER 180 (Ø 68 mm) i przyrządu
centrującego zespolony system izolacji cieplnej można otworzyć dokładnie
i tylko na wymaganą głębokość. Zamontowany kabel nie zostanie uszkodzony.
Technologia ECON® zapewniająca szczelne wprowadzanie bez użycia
narzędzi zapobiega przedostawaniu się zimnego powietrza do ściany murowanej przy wprowadzonych bezpośrednio przewodach.
Po wciśnięciu do systemu ETICS puszka jest mocowana przy użyciu narzędzia montażowego KAISER. Skrzydełka wcinają się mocno w materiał
izolacyjny i zapewniają trwałe i bezpieczne mocowanie puszki.

Puszka rozgałęźna
ECON® Styro55

Osprzętowa puszka rozgałęźna ECON® Iso +

Puszka rozgałęźna
ECON® Styro55
Nr art. 1555-51

do
modernizacji
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Narzędzie montażowe i przyrząd centrujący można znaleźć na
stronie 43

Późniejszy montaż w ścianach fasadowych

Spójne mocowanie bez mostka cieplnego.
Kołek montażowy.
Kołek montażowy nadaje się doskonale do bezpiecznego mocowania w ścianie urządzeń,
takich jak lampki, czujniki ruchu, skrzynki pocztowe, i wielu innych systemów, które wymagają
zamocowania w gotowych zespolonych systemach izolacji cieplnej.
•
•
•
•
•

Do instalacji modernizacyjnej w izolowanych ścianach fasadowych
4 skrzydełka zapewniają bezpieczne zakotwiczenie w ścianie
Dokładne, przylegające ułożenie osprzętu
Gwarancja instalacji bez mostków cieplnych
Zapobieganie wnikaniu wilgoci

Kołek montażowy składa się z dwóch części i można go w mgnieniu oka zamocować w zespolonym systemie izolacji cieplnej (ETICS). Nadaje się do płyt izolacyjnych z włókien drzewnych
o średniej gęstości, płyt z pianki mineralnej, szkła piankowego i materiałów izolacyjnych z polistyrenu ekspandowanego.
Specjalna powierzchnia montażowa na śruby umożliwia dokładne ustawienie, co stanowi
ogromną zaletę, zwłaszcza w przypadku mocowania wieloelementowego.

Otwornica karbidowa KAISER (Ø 20 mm)
otwiera dokładnie system ETICS. Tuleja
kotwicząca jest wbijana, a następnie wciskany jest rdzeń mocujący. Skrzydełka zostają
zakotwiczone w materiale izolacyjnym,
zapewniając bezpieczne mocowanie kołka
montażowego.

Kołek montażowy
Nr art. 1159-50

do
modernizacji
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Energooszczędna instalacja elektryczna.
W skrócie.
bezhalogenowa

Szczelna instalacja.

Wszystkie puszki i skrzynki KAISER do montażu na ścianie o konstrukcji szkieletowej
oraz części akcesoriów są ujęte w asortymencie jako produkty bezhalogenowe.
Produkty te są dostępne w kolorze białym jako indywidualny element identyfikacyjny.

www.kaiser-elektro.org/hohlwand

Ściana szkieletowa | Technologia ECON®
2 x Ø 68 mm
Ø 68 mm

Puszka osprzętowa
O-range Econ® 63
9263-22 | str. 14

3 x Ø 68 mm

4 x Ø 68 mm
Ø 68 mm

Ø 68 mm

Puszka rozgałęźna
O-range Econ® 64
9264-22 | str. 14

Puszka rozgałęźna
O-range ECON® 2
Nr art. 9252-22 | str. 16

Puszka rozgałęźna
O-range ECON® 3
Nr art. 9253-22 | str. 16

Puszka rozgałęźna
O-range ECON® 4
Nr art. 9254-22 | str. 16

Puszka rozgałęźna do rur
O-range Econ®
9266-22 | str. 18

Ściana szkieletowa | Produkty hermetyczne

Ø 120 mm

Ø 68 mm

Puszka rozgałęźna Ø 120 mm Puszka rozgałęźna
O-range Econ®
O-range ECON® Fix
9273-91 | str. 18
9264-12 | str. 19
Ø 68 mm

Puszka osprzętowa do
cienkich płyt
9068-01 | str. 22

Ø 74 mm

Puszka osprzętowa CEE
9075-12 | str. 22

Ø 68 mm

Ø 68 mm

Puszka na osprzęt elektroniczny O-range ECON® Flex O-range ECON® Data
9268-94 | str. 20
Nr art. 9280-22 | str. 21
2 x Ø 68 mm

Puszka na osprzęt elektroniczny
9062-94 | str. 22

Ø 68 mm

Ø 68 mm

Puszka
rozgałęźna
9066-01| str. 22

Puszka rozgałęźna
do litego drewna
9066-12 | str. 22

Łącznik
9060-98 | str. 22

Wkładka
uszczelniająca
1040-01 | s. 23

Ramka z pianką uszczelniającą
EnoX®
9350-99 | s. 27

Ø 35 mm

Puszka przyłączeniowa
lamp ściennych
9248-01 | str. 22

Folia uszczelniająca
9060-41 | s. 23

Ściana szkieletowa | Obudowa montażowa

Ø 74 mm

ThermoX® LED
9320-10 | s. 24

Ø 74 mm

ThermoX® LED
9320-11 | s. 24
Ø 120 mm

Obudowa do nisko- i wysokonapięciowych opraw
oświetleniowych ThermoX®
9300-01/02/03 | s. 26

Ø 86 mm

Ø 86 mm

ThermoX® LED
9320-20 | s. 24

ThermoX® LED
9320-21 | s. 24

Oprawy oświetleniowe
i obudowy głośników
EnoX®
9350-21 | s. 27

Ramki dekoracyjne
ThermoX®
9301-... | s. 26

Pierścienie czołowe
pojedyncze ThermoX®
9300-41/42/43 | s. 26

Uniwersalny pierścieniowy element frontowy
ThermoX®
9300-93 | s. 26

Ø 120 mm

Obudowa uniwersalna z płytą mineralną
ThermoX®
9300-22 | s. 26

Przepusty uszczelniające

Przepusty uszczelniające
do kabli
9059- | str. 28

Przepusty uszczelniające Wielokrotne przepust
do rur
kablowe Econ®
9059-61| str. 28
9059- | str. 28

Wielokrotne przepusty
rurowe Econ®
9059-62 | str. 28

Aluminiowo-butylowe
przepusty uszczelniające
do przewodów
9079- | str. 30

Aluminiowo-butylowe
przepusty
uszczelniające do rur
9079- | str. 30

Włókninowo-butylowe
przepusty
uszczelniające do rur
9089- | str. 30
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Włókninowo-butylowe
przepusty uszczelniające
do przewodów
9089- | str. 30

Podkład gruntowy
9000-02 | str. 30

Ochrona przeciwpożarowa

Szczelna instalacja.
Zaślepki uszczelniające

M16
1040-16 | s.31

M20
1040-20 | s. 31

M25
1040-25 | s. 31

M32
1040-32 | s. 31

M40
1040-40 | s. 31

Podtynkowe | puszki hermetyczne

Puszka osprzętowa
Econ® 10
1055-21 / 1056-21 | str. 32

Puszka na osprzęt elekPuszka rozgałęźna
troniczny Econ®
Econ® 15
1555-21 / 1555-21 | str. 32 1068-21 | str. 32

Dwukomorowa puszka
rozgałęźna Econ®
1656-21 | str. 32

Narzędzia

www.kaiser-elektro.org/werkzeug
Ø 68 mm
Ø 74 mm

Otwornica turbo
MULTI 4000
1083-10 / 1084-10

Ø 68 mm
Ø 74 mm

Otwornica karbidowa
MULTI 2000 HM
1083-70 / 1084-70

Ø 86 mm

Ø 24–68 mm
Ø 65–120 mm

Otwornica bimetalowa Wkładka centrująca
Ø 86 mm
68/74
1087-86
1083-99

VARIOCUT
1089-00/10

Uniwersalny nóż
do otworowania
1085-80

Ø 68 mm
Ø 82 mm

Odsysanie pyłu
1088-16/21/41

Koronka diamentowa
do odsysania pyłu
1088-02/03

Szablon otworowania
1190-65

Otwornica z dystansem
Profix
1083-25

Otwornica z dystansem
Profix z odsysaniem pyłu
1083-27

Dystans
1159-34

Łącznik tunelowy
1159-36

Klemmfix®
1159-03 | str. 32

Pokrywa sygnalizacyjna
1181-60

Uniwersalna pokrywa VDE
1184-90

http://www.kaiser-elektro.org/enevaussen

Izolacja wewnętrzna

Podtynkowa puszka
izolacyjna
1159-90 | s. 34

Montaż w systemach ociepleń.
Izolacja zewnętrzna |
Obudowa montażowa

Izolacja zewnętrzna | Fasadowa płyta montażowa

Uniwersalna fasadowa
płyta montażowa
1159-24 | s. 36

Element przedłużający
1159-27 | s. 36

Teleskopowy wspornik
urządzenia
1159-60 | s. 36

Systemowa fasadowa
płyta montażowa
160–240 mm
9966.21| s.36

Obudowa montażowa
ThermoX® Iso + |
Element przedłużający
1159-70 | 1159-71 | s.40

Izolacja zewnętrzna | Puszki osprzętowe

Ø 68 mm
Uniwersalna fasadowa płyta
montażowa z wkładką dla
zestawów
1159-26 | s. 38

Teleskopowa puszka
osprzętowa
1159-61 | s. 38

Puszka do łączenia
w zestawy
1159-62 | s. 38
Mocowanie

do stałych
płyt izolacji
cieplnej i płyt
podkładowych pod
tynk.

Ø 68 mm

Systemowa fasadowa płyta Osprzętowa puszka roz- Puszka rozgałęźna
ECON® Styro55
montażowa 160–240 mm
gałęźna ECON® Iso +
1159-55 | s. 42
1555-51 | s. 44
9966.31 | s. 38
Narzędzia
Ø 68 mm

Ø 20 mm
Ø 20 mm
Zestaw puszek fasadowych Pierścień przedłużający
ISO
ISO
1155-03
1155-02

Kołek montażowy
1159-50 | s. 45

Narzędzie montażowe
Otwornica karbidowa180 /
Otwornica karbidowa Ø 20 mm Styro55
1088-06/07
1090-22

Więcej informacji na temat naszego asortymentu narzędzi można znaleźć w internecie, w naszym katalogu
lub bezpośrednio w firmie KAISER (patrz również tylna okładka). Doradztwo techniczne +49 (0) 2355 809 61

Przyrząd centrujący
Ø 68 mm
1090-68
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Systemy i rozwiązania do profesjonalnej instalacji elektrycznej.

Ochrona przed promieniowaniem.

Innowacyjne produkty firmy KAISER wspierają Państwa w spełnianiu wymogów dyrektyw UE oraz przepisów krajowych, takich jak np. niemiecka Ustawa
o energii budowlanej (GEG, dawniej EnEV).

Dzięki zastosowaniu nowych puszek zabezpieczających przed promieniowaniem zachowana zostaje
ochrona ściany przed promieniowaniem bez
potrzeby korzystania z dodatkowych środków
ekranujących.

Ochrona przeciwpożarowa.

Budownictwo.

Systemy ochrony przeciwpożarowej firmy KAISER
zapewniają niezawodne rozwiązania dla instalacji elektrycznych w ścianach i sufitach ogniowych.

KAISER oferuje skoordynowane rozwiązania systemowe produktów, które są stosowane bezpiecznie,
konsekwentnie i praktycznie podczas remontu,
renowacji i modernizacji.

Dźwiękoszczelność.

Konstrukcja betonowa.

Innowacyjne puszki zabezpieczające przed hałasem firmy KAISER spełniają wymagania konstrukcyjne dla dźwiękochłonnych ścian nawet w zabudowie.

Kompletne systemy dla masy betonowej przygotowywanej na miejscu budowy i elementów prefabrykowanych. Perfekcyjnie zoptymalizowany
pod kątem prac elektroinstalacyjnych wykonywanych przez fachowców.

Techniczne informacje i doradztwo
Pozostałe informacje na temat produktów, rozwiązań systemowych i mediów komunikacyjnych są obecnie dostępne na naszej stronie internetowej www.kaiser-elektro.de
W kwestii wszelkich dodatkowych pytań lub chęci uzyskania informacji, nasz zespół doradców technicznych pozostaje do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu: +49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de
KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
NIEMCY
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · Faks +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de
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Efektywność energetyczna.

NEX0921deWEB_6901-08 | Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone.

Firma KAISER projektuje i tworzy od 1904 roku systemy i produkty będące podstawą dobrej instalacji. Projektanci
i producenci wykorzystują praktyczne rozwiązania na całym świecie do swoich codziennych zadań we wszystkich
obszarach instalacji.

