Energetická účinnost.
Elektroinstalace
pro energeticky úsporné budovy.

Pro energeticky účinné budovy.
Inteligentní instalační systémy.
Stavební technologie budoucnosti musí dnes kromě požadavků
uživatelů z hlediska architektury a funkce splňovat především velmi
specifické stavební předpisy. Ty definují mimo jiné energetický standard.
Jeho cílem je snížit spotřebu energie vyšší účinností.
Díky předvídavému plánování, inteligentní technologii a vhodným
materiálům lze využít dosud nevyužitý potenciál úspory energie – v souladu
se směrnicí EU o energetické účinnosti budov a s národními předpisy.
Pozitivním vedlejším účinkem je větší životní komfort a kvalita práce
i potenciální úspory.
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Inovativní produkty KAISER vám pomohou splnit rostoucí požadavky
evropských směrnic a národních předpisů, obzvláště nařízení o úsporách
energie (EnEV). Snadno a spolehlivě díky nim můžete realizovat požadovaný
vzduchotěsný obvodový plášť budovy – například s technologií ECON®,
která se používá ve vzduchotěsných dutých stěnách a v podomítkových
instalačních krabicích a vestavných skříních.
U nás naleznete vhodné produkty pro elektroinstalaci bez tepelného
mostu, jež můžete zabudovat pod nebo na fasádu a využít je pro pozdější
instalaci. Pro instalaci v rámci realizace následné vnitřní izolace je k dispozici
také vnitřní izolační krabice, která kromě vzduchotěsnosti a prevence
vzniku tepelných mostů brání zároveň i poškození konstrukce vlhkostí.

Energeticky účinná
instalace v budovách
Protipožární
ochrana

Zásady. Zákony a technologie.
Vzduchotěsná elektroinstalace s prevencí vzniku tepelných mostů.
Technologie ECON®. Vzduchotěsná instalace v dutých stěnách a zdivu.
Instalace bez tepelných mostů. Bezpečné upevnění přístrojů v nebo na vnější izolaci.
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Produktová řešení

Vzduchotěsná instalace.

Vzduchotěsná instalace do dutých stěn s technologií ECON®.
Vzduchotěsný a celistvý instalační prostor
pro mnoho kombinací.
Vzduchotěsná instalace s elektroinstalačními trubkami.
Vzduchotěsný instalační prostor pro kabelové spoje.
Vzduchotěsná instalace s přídavným instalačním prostorem.
Vzduchotěsná instalace s datovými kabely.
Vzduchotěsná instalace do dutých stěn.
Dodatečná vzduchotěsnost.
Vzduchotěsný prostor pro instalaci vestavných LED svítidel.
Vzduchotěsný prostor pro instalaci vestavných halogenových a LED svítidel.
Vzduchotěsná instalace na úrovni izolace.
Pro vzduchotěsnou průchodku trubek a kabelů.
Vzduchotěsné průchodky ve vnějším prostoru.
Trvale vzduchotěsné uzavření elektroinstalačních trubek.
Vzduchotěsná podomítková instalace s technologií ECON®.

O-range ECON® 63/ O-range ECON® 64.
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Zásady.
Zákony a technologie.
Kvůli rostoucím cenám energií nabývá energetická účinnost při
posuzování hodnoty domu čím dál většího významu. To platí jak pro nové
stavební projekty, tak i pro sanační opatření (u stávajících budov). Kromě
toho byly k 1. lednu 2016 zvýšeny požadavky na celkovou energetickou
účinnost bytových a nebytových budov o 25 %. Podle nich musí být
tepelná izolace provedena zhruba o 20 % lépe. Stropy nejvyššího patra ve
stávajících budovách musí být nyní izolovány, a to v případě, kdy není
střecha izolovaná nebo nesplňuje minimální požadavky na tepelnou
izolaci.
Vzduchotěsnost budov je definována nejen ve vyhlášce o úspoře
energie (EnEV), ale také v DIN 4108-7.
„Směrnice o celkové energetické účinnosti budov“ formuluje na
evropské úrovni požadavky, které byly implementovány do vnitrostátního
práva v Německu novelou zákona o úspoře energie z roku 2005
a aktualizací vyhlášky o úspoře energie z roku 2006. Základem nové
vyhlášky o úspoře energie je zákon o úspoře energie (EnEG), který vstoupil
v platnost 1. října 2007. Se změnami vyhlášky o úspoře energie v letech
2009 a 2014 se požadavky na zvýšení ekonomické efektivnosti
a udržitelnosti ještě zpřísnily.

4

www.kaiser-elektro.de

V Rakousku je směrnice EU vnitrostátním právem od srpna 2007 a ve
Švýcarsku předepisuje vhodná opatření založená na směrnici EU
„akční plán účinnosti“ přijatý v roce 2007.
Průkaz energetické náročnosti je nedílnou součástí vyhlášky
o úspoře energie a je závazný pro všechny budovy při jejich prodeji
nebo pronájmu. Posuzuje také energetické ztráty obvodovým pláštěm
budovy a přináší lepší transparentnost pro kupce a nájemce ohledně
energetické účinnosti nemovitosti.
V Německu je průkaz energetické náročnosti povinný pro obytné
budovy od ledna 2009 a pro nebytové budovy od července 2009.
V Rakousku to platí pro nové budovy od ledna 2008 a pro stávající
budovy od roku 2009. Švýcarsko zavedlo průkaz energetické
náročnosti budov kantonů (GEAK) na základě směrnic EU v říjnu
2009.

Energetická účinnost | Zásady

Vzduchotěsný obvodový plášť budovy a vnější izolace bez tepelných
mostů jsou základními aspekty splnění požadavků vyhlášky o úspoře energie
2009 pro nové budovy a sanace. Norma DIN 18015-5 (vzduchotěsné
elektroinstalace a elektroinstalace bez tepelných mostů) definuje zásady
plánování a provádění průchodů vzduchotěsné vrstvy a přípojek v této oblasti
a v nebo na vrstvě odolné proti větru.

Nízkoenergetický standard může snížit spotřebu energie na vytápění –
ve srovnání s běžnou spotřebou ve starších budovách – na přibližně 40 %,
v pasivních domech dokonce přibližně na 8 %. Aby se dosáhlo přesvědčivých
úspor prostřednictvím sanace stávajících budov, je především nutné
optimalizovat tepelnou izolaci.

Energetická účinnost budovy je dána optimálním využitím stávajících
zdrojů energie a minimalizací energetických ztrát. Kromě použité technologie
vytápění a odvětrávání je nejdůležitějším prvkem ochrany před tepelnými
ztrátami dobře izolovaný obvodový plášť budovy.
Tepelný obvodový plášť budovy tvoří především vnější stěny, kde dochází
k 25 až 50 % ztrát tepelným přenosem. Poté následují 15% až 35% ztráty
střechami a tepelnými mosty, jako jsou styčné plochy a netěsnosti
v obvodovém plášti budovy. Vzduchotěsný obvodový plášť budovy musí být
udržován za účelem prevence poškození konstrukce, stejně tak musí být
vnější izolace zachována bez tepelných mostů. To platí obzvláště pro
elektroinstalaci.

Průměrná spotřeba energie na vytápění znázorněná u domů s obytnou plochou
Typ domu

Vynaložená energie

„Běžný dům“
(stávající budovy)

Nízkoenergetický
dům

Pasivní dům

Dům s nulovou
energií na vytápění

Energeticky
soběstačný dům
(zvláštní případ)

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

Další informace k tématu „Elektroinstalace pro energeticky úsporné budovy“
naleznete na internetu nebo přímo u společnosti KAISER (viz zadní stranu)
Technické poradenství | Telefon: +49(0)2355.809.61
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Vzduchotěsná elektroinstalace
s prevencí vzniku tepelných mostů.
Pro splnění požadavků platných předpisů je nutný tepelně izolační,
vzduchotěsný obvodový plášť budovy podle DIN 4108. Kromě
energetického aspektu má vzduchotěsný obvodový plášť budovy
důležitou ochrannou funkci pro konstrukci budovy: pokud se teplý
vzduch dostane na chladnější povrchy uvnitř konstrukce, způsobí
kondenzaci. Vlhkost může způsobit poškození konstrukce a dokonce
i tvorbu plísní.
U lehkých nebo dutých stěnových konstrukcí vytvářejí
vzduchotěsnou vrstvu u stěny nebo stropu často parotěsné fólie nebo
OSB panely. Nesmí být narušena elektrickou instalací – instalačními
krabicemi nebo kabelovými průchodkami, ani horkými provozními
prostředky v bezprostřední blízkosti. Zejména je nutné zajistit, aby se
pro tento účel používaly pouze určené průchodky pro kabely nebo
trubky s odpovídajícím ukotvením podle DIN 60670-1, jinak by instalace
způsobující namáhání v tahu, např. od spínačů nebo zásuvek, vedla
k netěsnostem. V pevné konstrukci tvoří vzduchotěsnou vrstvu omítka
na vnitřní straně stěny. Dutiny a spáry, které protíná elektroinstalace,
stejně jako nedostatečně provedené prostupy, představují slabá místa,
protože mohou způsobovat netěsnost vytápěného interiéru.
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V případě dodatečné vnitřní izolace může být nutné provést instalaci až
do nosného zdiva za účelem zajištění prostoru pro vypínače a zásuvky.
Kromě vzduchotěsnosti a prevence vzniku tepelných mostů je třeba vzít
v úvahu také regulaci vlhkosti.
Vzduchotěsné elektroinstalační produkty pro dutou stěnu nebo
podomítkovou montáž jsou jedinou správnou volbou pro bezpečné
zachování vzduchotěsnosti. Pravidla pro plánování a provádění
vzduchotěsné elektroinstalace bez tepelných mostů upravuje norma
DIN 18015-5.
Společnost KAISER nabízí vhodná řešení pro instalaci do dutých stěn
a pod omítku i pro instalaci s následnou vnitřní izolací skrze
vzduchotěsnou vrstvu, na ní nebo v ní.

Energeticky účinná
Protipožární
instalace v budovách
ochrana

Technologie ECON®.
Vzduchotěsná instalace
v dutých stěnách a zdivu.
Výrobky KAISER s technologií ECON ® umožňují zaručeně
vzduchotěsnou instalaci v lehké nebo pevné konstrukci podle
DIN 18015-5.
Pružnost těsnicí membrány zajišťuje její těsné přilnutí
k prostupujícím kabelům nebo trubkám. Je tak vyloučeno neřízené
proudění vzduchu a spolehlivě zabráněno tepelným ztrátám
a poškození konstrukce v důsledku tvorby kondenzace.

Zaručeně vzduchotěsná a uživatelsky přívětivá technologie
ECON® je standardem společnosti KAISER pro inteligentní
instalaci budov. Tuto technologii naleznete v různých krabicích do
dutých stěn a v podomítkových krabicích KAISER, v instalačních
krabicích pro tepelně izolační kompozitní systémy a ve vestavných
skříních pro vzduchotěsnou elektroinstalaci na úrovni izolace.
TECHNOLOGIE KAISER. Pro vaši budoucnost.

Zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí vede k výraznému
zjednodušení a redukci náročnosti montáže a je ekonomickou
výhodou technologie ECON®.
Integrované ukotvení kabelů v nové upínací technologii splňuje
všechny požadavky DIN VDE 0100-520 nebo DIN EN 60670-1 pro
instalační krabice do dutých stěn a zaručuje certifikovanou
bezpečnost.
Produkty s technologií ECON® jsou vzduchotěsné a zaručují, že
nedojde k nežádoucím tepelným ztrátám. Tímto způsobem ECON®
významně přispívá ke splnění požadavků směrnice EU o energetické
účinnosti a jejích prováděcích vyhlášek ve vnitrostátních právních
předpisech, jako je například vyhláška o úspoře energie (EnEV).

Další informace k tématu „Elektroinstalace pro energeticky úsporné budovy“
naleznete na internetu nebo přímo u společnosti KAISER (viz zadní stranu)
Technické poradenství | Telefon: +49(0)2355/809-61
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Instalace bez tepelných mostů.
Bezpečné upevnění přístrojů
v nebo na vnější izolaci.
Kvalita vnější izolace stěn závisí především na celistvosti izolace
a zamezení vzniku tepelných mostů. Zvláštní rizika představují přístavby,
například balkony nebo zvenku umístěné instalace, jako jsou zásuvky,
externí vypínače a světla, detektory pohybu, interkomy nebo poštovní
schránky.

Mechanicky bezpečné ukotvení k izolované fasádě bez tepelného
mostu by mělo zajistit stabilní uchycení, ale nemělo by narušit izolační
vrstvu. Společnost KAISER nabízí ucelenou řadu pro bezpečné a energeticky
optimální upevnění elektrických zařízení a komponentů i dalších prvků –
a to i v případě následné instalace do nebo na izolovanou fasádu.

Kromě významných tepelných ztrát mohou tepelné mosty také
způsobit poškození konstrukce kondenzací nebo dokonce škodlivými
plísněmi.

Řešení KAISER pro izolované vnější stěny zaručuje instalaci bez
tepelných mostů.
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Energeticky účinná instalace v budovách

1
2
3
4

1 Dřevovláknitá izolace | 2 Pěnové sklo | 3 Minerální pěna | 4 EPS

Konstrukce organického tepelně izolačního kompozitního systému

Tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) jsou
vícevrstvé fasádní konstrukce, které se dnes velmi často
používají pro izolaci budov. Produkty KAISER byly vyvinuty
speciálně pro ETICS a další systémy dostupné na trhu. Tyto
produkty nabízejí optimální a trvalé ukotvení v uvedených
fasádách, aniž by došlo ke snížení izolačního účinku.
Termografické záznamy mohou velmi rychle zviditelnit
tepelné mosty na stávajících fasádách. Povrchovou teplotu
znázorňuje barevná stupnice. Žluté a červené oblasti
představují místa, kde dochází k velké výměně tepla.
Externí termografický záznam výše znázorňuje dobrou
izolaci při venkovní instalaci bez tepelných mostů.
Na interiérových fotografiích se ukazují studené plochy –
tj. modré a tmavé barvy – představující slabá místa v izolaci
budovy.

1
°C
14

2

3

4

5 6

7

1 Zdivo | 2 Lepicí vrstva | 3 Izolační deska | 4 Armovací omítka
5 Armovací tkanina | 6 Armovací omítka | 7 Vnější omítka

12

10

Tepelné mosty jsou slabými místy obvodového pláště budovy.
Tepelná ztráta je zde výrazně vyšší než v okolní konstrukci. Čím silnější
je tepelná izolace konstrukce, tím významnější jsou tepelné mosty.
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Společnost KAISER je aktivním členem exportní iniciativy energetické účinnosti spolkového
ministerstva hospodářství a technologie, a prezentuje se tedy jako výrobce energeticky
účinných produktů v oblasti zvyšování energetické účinnosti na mezinárodních trzích.
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Důkazy. Vzduchotěsnost a prevence
vzniku tepelných mostů.
Vyhláška o úspoře energie (EnEV) vstoupila v platnost v Německu
v roce 2002 a nahradila nařízení o tepelné izolaci (WSchV) a nařízení
o topných systémech (HeizAnlV), jež platila do té doby. Vyhláška o úspoře
energie definuje minimální standardy pro nové i stávající budovy
s ohledem na izolaci a kvalitu systémové technologie.
Vyhláška o úspoře energie i řada norem DIN 4108 vyžadují trvale
vzduchotěsný obvodový plášť budovy, aby se zabránilo ztrátám energie
a proudění a přenosu vlhkosti okolního vzduchu. Netěsnosti v důsledku
proudění mohou vést k tvorbě kondenzace, plísním a dokonce k poškození
konstrukce. Pravidla pro plánování a provádění vzduchotěsné
elektroinstalace bez tepelných mostů definuje norma DIN 18015-5.
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Vzduchotěsnost a prevence vzniku tepelných mostů
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Při posuzování vzduchotěsnosti budovy se často používá metoda
diferenčního tlaku (např. Blower door test). Při lokalizaci případných
netěsností pomohou termografické záznamy nebo anemometry. Při
kotvení přístaveb na fasádu nebo do ní je nutné zabránit vzniku
tepelných mostů.
Aby byla zajištěna vzduchotěsnost, jsou vzduchotěsné elektroinstalační
výrobky podle DIN 4108-2 s použitými prostupy kabelů nebo trubek
podrobeny zkoušce diferenčního tlaku. Při této zkoušce nesmí být
překročeny stanovené limity vzduchotěsnosti.

U elektroinstalačních produktů vhodných pro instalaci na fasádu nebo do ní
se provádějí výpočty tepelných mostů, které prokazatelně zaručují absenci
tepelných mostů.
Vzduchotěsné produkty s prevencí vzniku tepelných mostů od společnosti
Kaiser jsou podrobně testovány a prokazatelně splňují požadavky normy
DIN 18015-5 pro vzduchotěsnou elektroinstalaci bez tepelných mostů.

Při následné vnitřní izolaci je kromě vzduchotěsnosti zohledněno
i proudění vzduchu.
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Energeticky účinný dům.
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Energeticky účinná instalace v budovách

Do zdiva:
1

Přístrojová krabice ECON® 10
Kombinovaná krabice ECON® 15

Do lehkých montovaných stěn:
2 	Přístrojová krabice O-range ECON® 63
3 	Kombinovaná krabice
O-range ECON® 3
4 	Přípojná krabice
O-range ECON® Data
5 	Spojovací krabice Ø 120 mm
O-range ECON®
6 Vestavná krabice ThermoX® LED
7 Kombinovaná vzduchotěsná
manžeta ECON®

7

Instalace bez tepelných mostů:
8
6

Kombinovaná krabice
ECON® Styro55
Kombinovaná krabice
ECON® Iso +

9 Mini držák přístrojů
10 Teleskopický držák přístrojů
11 Univerzální držák přístrojů
s kombinací nástavců
12 Vestavná krabice ThermoX® Iso +

2

3

4

1
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1

Vzduchotěsná instalace do dutých
stěn s technologií ECON®.
Produkty s technologií ECON® jsou vzduchotěsné a zaručují, že nedojde k nežádoucím
tepelným ztrátám. Tímto způsobem ECON® významně přispívá ke splnění požadavků směrnice EU o energetické účinnosti a příslušných prováděcích vyhlášek ve vnitrostátních
právních předpisech, jako je například vyhláška o úspoře energie (EnEV).
Produkty ECON® od společnosti KAISER lze navíc použít pro instalaci v čistých prostorách
s přísnými hygienickými požadavky, ve kterých je nutné zabránit neřízené výměně vzduchu
a bakterií. V rámci obsáhlého Blower Door testu otestoval a potvrdil nezávislý ústav vzduchotěsnost krabic do dutých stěn s technologií ECON®.
• Pružná těsnicí membrána pro garantovanou vzduchotěsnost
• Zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí
• Integrované odlehčení od tahu dle DIN EN 60670
• Vzduchotěsné kombinace pomocí průchodek
• Přístrojové šrouby s drážkou plus-minus
• Inovativní otevírací patka

14
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vzduchotěsný

90° úhel zavedení trubek: až o 90° přesazený
průchod trubky; ideální pro instalaci protilehlých krabic!

Vzduchotěsná instalace | Technologie ECON®

2

3

4

5

6

7

1 P ružná těsnicí membrána s technologií ECON® těsně přilne kolem kabelů nebo trubek.
Je tak zamezeno neřízenému proudění vzduchu.
2 Snadné otevření prostupu pro trubky díky předlisovanému otvoru v patce...
3 ... bez natržení membrány.
4 Trvale vzduchotěsný prostup pro trubky až do velikosti M25.
5 Průchodky pro kabely a trubky zůstanou zaručeně vzduchotěsné i při vystavení namáhání v tahu.
6 Označení prostupů zjednodušuje správný výběr velikosti otvoru.
7 O vzduchotěsnou kombinaci krabic do dutých stěn se stará průchodka, která se zavádí bez použití nářadí přes snímatelné patky.

Nový obchodní název: řady krabic pro standardní elektroinstalaci do
dutých stěn a pro vzduchotěsnou elektroinstalaci jsou nyní sloučeny pod
novým obchodním názvem O-range®. Kruhové „O“ přitom symbolizuje
instalační otvor pro krabici v duté stěně, zatímco „range“ znamená sortiment, který v současné době tvoří celkem 12 krabic pro instalaci do
dutých stěn. Díky novému, výraznému zbarvení se jasně diferencují a na
první pohled jasně odkazují na skutečnost, že je ve zdi zabudována krabice značkové kvality podle nejnovějšího instalačního standardu.

Přístrojová krabice
O-range Econ® 63
Obj. č. 9263-22

Přístrojová krabice
O-range Econ® 63
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9263-78

bez
obsahu
halogenů

Inovativní technologická vylepšení: nová generace krabic pro
instalaci do dutých stěn je mimo jiné technologickým průkopníkem
přinášejícím ještě rychlejší a jednodušší provedení elektroinstalace. Krabice do dutých stěn O-range ECON® pro vzduchotěsnou elektroinstalaci mají inovativní otevírací patky. Tyto patky umožňují požadované otevření potrubní membrány bez použití nástrojů a zaručují trvalou
vzduchotěsnost po zavedení trubky v úhlu až 90°. Všechny krabice
ECON® včetně instalačních krabic jsou nyní opatřeny kabelovými prostupy až do velikosti M25. Kombinovaná krabice má nyní dva kabelové vstupy a nabízí tak ještě flexibilnější použití.

Kombinovaná krabice
O-range Econ® 64
Obj. č. 9264-22

Kombinovaná krabice
O-range Econ® 64
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9264-78

bez
obsahu
halogenů
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Celistvý instalační prostor.
Vícenásobné krabice.

vzduchotěsný

Společnost KAISER nabízí prostřednictvím nových kombinovaných krabic O-range
ECON® 2 / 3 / 4 perfektní základ a tím obzvláštní komfort pro instalaci všech běžných
vestavných zařízení ve vícenásobných kombinacích.
Umožňují použití předem zapojených vestavných zařízení a vytvářejí maximální flexibilitu při
upevňování zařízení.
Při použití různých obvodů nebo kombinace napájecích a komunikačních přípojek lze
jednotlivé instalační části zařízení snadno a v souladu s normami oddělit pomocí přepážky.
• Pohodlná instalace předem zapojených servisních vložek bez prostorového oddělení
• Maximální flexibilita při upevnění přístrojů
• Oddělení jednotlivých montážních otvorů v souladu s normou pomocí mobilní oddělovací
přepážky
• Kompletní montáž a instalace pomocí jediného šroubováku
• Kombinovatelné se všemi produkty řady O-range®

Vylamovací hrana na oddělovací
přepážce pro průchozí zapojení
vpředu při použití mobilní
oddělovací přepážky

16
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Vzduchotěsná instalace | Technologie ECON®

2

1

5

3

1K
 ombinované krabice O-range ECON® 2 / 3 / 4 umožňují díky velkému instalačnímu otvoru bez středové oddělovací přepážky pohodlné
použití kombinací spínačů a zásuvek bez zapojení přes průchodku.
2 Jednotlivé části zařízení lze v souladu s normou snadno oddělit pomocí přepážky.
Dva dodatečné montážní otvory zaručují maximální flexibilitu při upevňování zařízení.
3 U všech produktů řady O-range® je v souladu s normou možná kombinace se středovou vzdáleností 71 mm, a to i bez použití průchodky.

Kombinovaná krabice
O-range ECON® 2
Obj. č. 9252-22

Kombinovaná krabice
O-range ECON® 3
Obj. č. 9253-22

Kombinovaná krabice
O-range ECON® 4
Obj. č. 9254-22

Kombinovaná krabice
O-range Econ® 2,
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9252-78

Kombinovaná krabice
O-range Econ® 3,
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9253-78

Kombinovaná krabice
O-range Econ® 4,
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9254-78

bez
obsahu
halogenů

bez
obsahu
halogenů

bez
obsahu
halogenů
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vzduchotěsný

Kombinovaná krabice pro trubky.
Vzduchotěsná kombinovaná krabice pro trubky s technologií ECON® speciálně pro
instalace s elektroinstalační trubkou. Krabice má certifikaci VDE a hodí se pro energeticky
účinnou elektroinstalaci podle nařízení o úsporách energie. 4 prostupy představují
optimální řešení pro průchozí instalaci trubek, např. při stavbě prefabrikovaných domů
nebo u datových sítí. S mimořádně snadnou montáží díky zavedení trubek otevírací patkou
bez použití nářadí.
• Montáž do frézovaného otvoru o Ø 68 mm
• Pružná těsnicí membrána pro garantovanou vzduchotěsnost
• Zavedení trubek bez použití nářadí
• Možnost vzduchotěsné a plně izolované kombinace s průchodkami

Kombinovaná krabice pro
trubky O-range ECON®
Obj. č. 9266-22

Kombinovaná krabice
O-range Econ®
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9266-77

bez
obsahu
halogenů
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Vzduchotěsná instalace | Technologie ECON®

vzduchotěsný

Spojovací krabice Ø 120 mm.
Vzduchotěsná spojovací krabice o Ø 120 mm s technologií ECON® pro energeticky
efektivní elektroinstalaci podle vyhlášky o úspoře energie. S mimořádně snadnou montáží
díky zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí. Těsnicí membrány garantují trvalou
vzduchotěsnost a současně zaručují ukotvení kabelů a trubek. Velká kapacita krabice
poskytuje dostatečný instalační prostor pro různé kabelové spoje.
• Montáž do frézovaného otvoru o Ø 120 mm
• Pružná těsnicí membrána pro garantovanou vzduchotěsnost
• Zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí

Spojovací krabice Ø 120 mm
O-range ECON®
Obj. č. 9273-91

Kombinovaná krabice
Ø 120 mm O-range ECON®,
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9273-77

bez
obsahu
halogenů
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Vzduchotěsná instalace s přídavným
instalačním prostorem.
Krabice pro elektroniku
Flex.
Vzduchotěsná
krabice pro elektroniku
s technologií ECON® je kvůli rychlé montáži
ideální pro modernizaci nebo rozšíření stávajících
instalací. Flexibilní tunel umožňuje snadnou montáž
a vytváří větší prostor pro elektronické součásti,
rezervní vedení a svorky.
•D
 odatečný boční prostor pro připojení
komunikační a síťové techniky
• Pružné těsnicí membrány pro garantovanou
vzduchotěsnost
• Zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí
• Integrované ukotvení kabelů
• Možnost vzduchotěsné a plně izolované
kombinace s průchodkami

Kromě zaručené vzduchotěsnosti tohoto systému je jednou z praktických výhod, díky nimž
jsou každodenní instalace s technologií ECON® efektivní a bezpečné, také beznástrojové
zavedení kabelů nebo trubek. Detaily, jako je otevírací patka pro trubky nebo průchodky pro
izolovanou a vzduchotěsnou kombinaci s krabicemi do dutých stěn ECON® nabízejí
instalatérům uživatelsky přívětivé řešení.

Krabice pro elektroniku
O-range ECON® Flex
Obj. č. 9268-94

Krabice pro elektroniku
O-range ECON® Flex
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9268-74

bez
obsahu
halogenů
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vzduchotěsný

Vzduchotěsná instalace | Technologie ECON®

INOVACE

Šetrné a pohodlné zpracování
datových linek.
Data.
Kombinovaná krabice O-range ECON® Data
nabízí dosud nevídaný komfort při instalaci,
připojení a vestavbě komunikačních a síťových
přípojných krabic. Inovativní prostupy pro datové
a síťové kabely jsou umístěny tak, aby bylo
možné snadno dodržovat poloměry ohybu
specifikované výrobcem kabelů, zamezilo se
zalomení kabelů a byl tak zaručen optimální
přenos dat.
Bez ohledu na to, zda je nainstalováno připojení
k zásuvce síťového připojení nebo modulu
Keystone, nabízí nová řada O-range ECON® Data
vždy nejlepší možné vedení kabelů.
• Inovativní prostupy pro kabely zabraňují jejich
zalomení
• 4 montážní otvory pro maximální flexibilitu
při upevňování zařízení
• Zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí
• Kombinovatelné se všemi produkty
řady O-range®

vzduchotěsný

Přebytečnou délku kabelů potřebnou pro
odborné připojení síťových zásuvek lze po
instalaci zařízení jednoduše přivést zpět do
dutiny lehké montované stěny.

O-range ECON® Data
Obj. č. 9280-22

O-range ECON® Data,
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9280-78

bez
obsahu
halogenů
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Vzduchotěsná instalace do dutých stěn.
Instalační systém KAISER.
Rozsáhlá nabídka instalačního systému
KAISER s příslušenstvím a nářadím vám
umožní realizaci odborné a vzduchotěsné
instalace v budovách v souladu s vyhláškou
o úspoře energie a nabízí perfektní řešení pro
mnoho úkolů. Naleznete zde osvědčené
produkty, od instalačních krabic přes krabice
pro elektroniku až po skříně pro připojení
nástěnného světla.
Kromě vzduchotěsných produktů KAISER
s technologií ECON®, které lze otevřít bez
použití nástrojů, vám nabízíme další prvky
systému pro vzduchotěsné instalace.
U vzduchotěsných instalačních produktů
bez těsnicí membrány pro trubky nebo kabely
jednoduše vytvoříte otvor pomocí praktického
univerzálního otvíráku pro otvory KAISER.
Otvory jsou tak přesné, že nedochází
k proudění vzduchu. Těsné usazení navíc
zajišťuje správné ukotvení kabelů nebo trubek.

22
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Kombinovaná
krabice
Obj. č. 9066-01/77

vzduchotěsný

Kombinovaná
Přístrojová krabice Přístrojová krabice CEE
krabice
do tenkého obložení Obj. č. 9075-12/78
do masivního dřeva Obj. č. 9068-01/79
Obj. č. 9066-12

Krabice pro elektroniku
Obj. č. 9062-94/74

Přípojná krabice
pro nástěnná
svítidla
Obj. č. 9248-01/77

Průchodka
Obj. č.
9060-98/78

Univerzální otvírák
pro otvory
Obj. č. 1085-80

Energetická účinnost | Vzduchotěsná instalace do dutých stěn

Dodatečná vzduchotěsnost.
Těsnicí vložka a těsnicí fólie.
Těsnicí vložka obratem promění běžné přístrojové krabice na vzduchotěsné
krabice. Servisní vložky pro krabice instalované pod omítku nebo do
dutých stěn lze kdykoli dovybavit – bez demontáže stávajících krabic.

vzduchotěsný

Těsnicí fólie KAISER vytváří dodatečné vzduchotěsné utěsnění
mezi okrajem krabice a obložením. Nečisté nebo příliš velké instalační
otvory a vylomené hrany jsou rychle vzduchotěsně utěsněny.

Těsnicí vložka se jednoduše vloží do stávajících přístrojových krabic
nebo kombinovaných krabic. Jednotlivé vodiče jsou protlačeny spodní
částí dozadu a vložka s připojeným zařízením je zasunuta zpět do krabice.

• Pro všechny přístrojové a kombinované krabice
• Snadná dodatečná montáž
• Bez demontáže starých krabic
• Trvale pružný plast

Těsnicí vložka
Obj. č. 1040-01

Těsnicí fólie
Obj. č. 9060-41
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Vzduchotěsný prostor pro
instalaci vestavných LED svítidel.
Vestavná krabice ThermoX® LED.
vzduchotěsný

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 neřízené 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
• Povrchová struktura zadní strany zajišťuje optimální řízení tepla
• Trvalé a bezpečné upevnění svítidla v krabici

Certifikát kvality vzduchotěsnosti
Zaručeně vzduchotěsná krabice pro energeticky účinnou
elektroinstalaci vestavných svítidel. Příslušný certifikát vám
poskytneme na vyžádání, nebo si jej můžete přímo stáhnout
z našich stránek.
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Vzduchotěsná instalace | Vestavná krabice LED

1

2

3

4

1
2
3
4

Zaručená vzduchotěsnost i v případě zapřených upevňovacích pružin díky flexibilním rozpíracím pouzdrům
Otočné upevnění umožňuje cílené vyrovnání vestavného svítidla.
Plochá krabice umožňuje použití v konstrukcích s nízkým stropem, např. v podhledech z dřevěných latí
Teplotní profil LED vestavných zářičů: povrchová struktura zadní strany zajišťuje minimální dolehnutí parobrzdy a optimální odvod tepla.

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.

ThermoX® LED
Obj. č. 9320-10

ThermoX® LED
Obj. č. 9320-11

Ø 74 mm
T: 70 mm

ThermoX® LED
Obj. č. 9320-20

Ø 74 mm
T: 95 mm

ThermoX® LED
Obj. č. 9320-21

Ø 86 mm
T: 70 mm

Ø 86 mm
T: 95 mm

(T: hloubka)

Vhodné frézy s vykružovačem o Ø 74 mm a Ø 86 mm naleznete na straně 43.
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Vzduchotěsný prostor pro instalaci
vestavných halogenových a LED svítidel.
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 vzplanutí prachu okolo vestavných svítidel.
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 vytvářejí estetické akcenty.
•
•
•
•

Ochrana proti požáru a zachování úrovně vzduchotěsnosti
Stropní vývody (DA) až o Ø 86 mm
Možnost montáže shora nebo zespodu
Možná také dodatečná montáž
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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

Vzduchotěsná instalace | Vestavná skříň

Vzduchotěsná instalace
na úrovni izolace.
Vestavná krabice EnoX®.
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
neřízené výměně vzduchu a svítidla, reproduktory, displeje nebo
elektronické součásti (např. pohony, napájecí zdroje) je možné instalovat
vzduchotěsně a s ochranou před prachem.

vzduchotěsný

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. Těsnicí rám EnoX® zajistí vzduchotěsné spojení
s parobrzdnou fólií. Po zhotovení podbití získáte izolovaný a tepelně
chráněný instalační prostor pro osvětlení, reproduktory, displeje
a mnoho dalšího.

Zavádění bez použití nářadí a integrovaná ochrana vedení proti vytažení
technologie ECON® zaručují rychlou a bezpečnou instalaci.
• Není nutná žádná instalační rovina
• Pro stropy a stěny u novostaveb i sanací
• Tepelně chráněný instalační prostor 300 × 200 × 55 mm
• Technologie ECON® pro vzduchotěsné zavádění bez použití nářadí

Vestavná krabice EnoX®
Obj. č. 9350-21

Těsnicí rám EnoX®
Obj. č. 9350-99
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Pro vzduchotěsnou průchodku
trubek a kabelů.
Vzduchotěsné manžety.
Vzduchotěsné manžety KAISER jsou odolné proti stárnutí a lze je použít v širokém rozsahu
teplot. Jejich extrémně vysoká přilnavost zajišťuje, že přilnou k mnoha povrchům a jsou trvale
vzduchotěsné. Kabely nebo trubky jsou vedeny pružným těsnicím hrdlem, které se přesně
přizpůsobí příslušnému průměru.
• Velká kontaktní plocha s kabely a trubkami
• Utěsnění i u výrazně zahnutých kabelů
• Zaručeně vzduchotěsné prostupy (zejména v podkroví)
• Extrémně vysoká přilnavost
• 10 variant pro různé průměry kabelů a trubek
• Vhodné pro parobrzdné fólie, podkladní pásy a OSB desky*

* U dřevovláknitých desek se doporučuje provést předběžné ošetření adhezním nátěrem.
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vzduchotěsný

Vzduchotěsné instalace | Těsnicí manžety

Kombinované vzduchotěsné manžety ECON® pro kabely a trubky zajišťují díky své
protiskluzové úpravě spolehlivé utěsnění jednoho až šesti kabelů do Ø 11 mm nebo trubek do
Ø 25 mm. Trvalé a spolehlivé utěsnění je zajištěno i při velkých úhlech instalace.
•
•
•
•
•

Flexibilní utěsnění 1 až 6 kabelů nebo trubek
Pružná těsnicí membrána pro garantovanou vzduchotěsnost
Ochranný plášť proti zalomení spolehlivě a trvale utěsní i výrazně ohnuté kabely
Celá montáž bez použití nářadí
Nepoužívané prostupy slouží jako rezerva pro pozdější instalace

Kabelové manžety
Obj. č. 9059-...

Potrubní manžety
Obj. č. 9059-...

Kombinované kabelové
manžety Econ®
Obj. č. 9059-61

Kombinované potrubní
manžety Econ®
Obj. č. 9059-62
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Vzduchotěsné průchodky
ve vnějším prostoru. Těsnicí
manžety hliník / vlies-butyl.
Vysoce pružné manžety s maximální přilnavostí jsou optimální pro spolehlivé utěsnění
instalačních prostupů např. ve zdivu, betonu nebo dřevě.
Těsnicí manžety vlies-butyl s lepicím límcem lze překrýt omítkou a vytvořit tak ideální
propojení se zdivem. Lepicí límec hliník-butyl odolný proti roztržení poskytuje utěsnění
odolné proti stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření s povrchem z hladké fólie.

vzduchotěsný

• Velká kontaktní plocha s kabely a trubkami
• Trvalá odolnost proti vlhkosti pro použití
v interiéru i exteriéru
• Efekt nepropustnosti vody, která nepůsobí tlakem

Základní nátěr s adhezním nátěrem KAISER optimalizuje přilnavost všech těsnicích manžet
na savé podklady.

Hliníkovo-butylové
těsnicí manžety
pro kabely
Obj. č. 9079-...
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Hliníkovo-butylové
těsnicí manžety
pro trubky
Obj. č. 9079-...

Těsnicí manžety
vlies-butyl
pro kabely
Obj. č. 9089-...

Těsnicí manžety
vlies-butyl
pro trubky
Obj. č. 9089-...

Adhezní nátěr
KAISER
Obj. č. 9000-02

Energetická účinnost | Vzduchotěsná elektroinstalace

Trvale vzduchotěsné uzavření
elektroinstalačních trubek.
Těsnicí zátka.
Těsnicí zátky KAISER jsou ideální pro utěsnění všech běžných elektroinstalačních trubek v instalačních krabicích nebo u kabelových prostupů.
Dlouhé těsnicí hrdlo se třemi těsnicími břity se optimálně přizpůsobí dané
instalační trubce a zaručuje vzduchotěsné uzavření.
Kromě energetické účinnosti přináší těsnicí zátka výhody i v dalších oblastech. Brání šíření kouře (protipožární ochrana), hluku (protihluková
ochrana), prachu a patogenů (hygiena).

Těsnicí zátka M16
Obj. č. 1040-16

Těsnicí zátka M20
Obj. č. 1040-20

•
•
•
•

vzduchotěsný

Pro prázdné instalační trubky ve vzduchotěsném provedení
Pružná těsnicí membrána pro garantovanou vzduchotěsnost
Dělicí příčky v membráně brání přeštípnutí kabelů
Pro všechny instalační trubky M16–M40, Pg 9 – Pg 36, 3/4" a 5/8"

Těsnicí zátka M25
Obj. č. 1040-25

Těsnicí zátka M32
Obj. č. 1040-32

Těsnicí zátka M40
Obj. č. 1040-40
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Vzduchotěsná instalace pod omítku
s technologií ECON®.

vzduchotěsný

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

Zavedení kabelů a trubek bez použití
nářadí u technologie ECON ® vede
k výraznému zjednodušení a redukci
náročnosti montáže. Kabely a trubky lze u již
zasádrovaných krabic velmi snadno
dodatečně nainstalovat.

• Vzduchotěsné provedení s těsnicími membránami
• Zamezuje únikům do vnějších stěn z dutých cihel
• Variabilní zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí
• Bezpečná proti pootočení, garantovaná normovaná vzdálenost 71 mm u kombinací

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

Rozčlenění
multimembrány
ECON ®
zamezuje zaklínění a únikům při zavádění více
kabelů najednou.
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Pro zavedení více kabelů nebo trubek
M20/M25.

Vzduchotěsná instalace | Technologie ECON®

1

2

3

1D
 vojitá kombinovaná krabice umožňuje díky velkému montážnímu otvoru bez středové přepážky použití např. předem zapojených
zařízení a blokových vložek.
2 T rvale pružná těsnicí membrána technologie ECON® garantuje vzduchotěsné připojení kabelů. I duplexní vedení
je možné bezpečně vzduchotěsně nainstalovat bez použití instalační trubky.
3 Instalační trubky do M25 lze membránou vzduchotěsně zavést bez použití nástrojů.

NOVÉ
ON®

Krabice pro elektroniku ECON® nabízejí velkorysý prostor pro montáž přístrojů a dodatečný
instalační prostor např. pro umístění malých spínacích aktorů. U přípojných síťových krabic
umožňuje dodržení poloměrů ohybu kabelu optimální přenos dat. Příslušná dělicí stěna umožňuje
normovanou instalaci sběrnicového a provozního napětí do jedné krabice.

Y

EC

Dvojitá kombinovaná krabice ECON® poskytuje nebývalý komfort při instalaci speciálních
vestavných přístrojů. Velký montážní otvor vytváří velkorysý montážní prostor a umožňuje např.
montáž blokových a předem propojených přístrojů. Nabízí rovněž místo pro zapojení vodičů pro
multimediální přípojky. Navíc je zde velký rezervní prostor pro případné další kabely a konektory.

MU

LT I M E M

kaiser_aufkleber_rohreinfuehrung_55mm_v7.indd 1

Přístrojová krabice
Econ® 10
Obj. č. 1055-21 / 1056-21

Kombinovaná krabice
Econ® 15
Obj. č. 1555-21 / 1556-21

Krabice pro elektroniku Econ®
Obj. č. 1068-21

Á
BR

N

17.09.2018 10:53:56

Dvojitá kombinovaná
krabice ECON®
Obj. č. 1656-21
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INOVACE

Instalace v systémech vnitřní izolace.
Interiérová izolační krabice.
Kombinovaná krabice pro elektroinstalace v interiérových izolačních systémech. Pro
trvale bezpečné upevnění vypínačů, zásuvek a dalších přístrojů bez vzniku tepelných mostů na
vnějších stěnách s izolací na vnitřní straně. Pro optimální klima v místnosti s doloženou ochranou
před škodami způsobenými vlhkostí.

Interiérová izolační krabice nabízí
pohodlné řešení pro odborné provedení
elektroinstalace v interiérových izolačních
systémech. Velkou výhodou je snadná
montáž a flexibilní možnosti použití.
Po instalaci prokazatelně přispívá k funkci
izolačního systému.

Interiérová izolační krabice je vhodná pro použití v paropropustných izolačních systémech
z minerálních nebo organických izolačních materiálů s různými tloušťkami.
•
•
•
•
•
•

 arantovaná instalace bez tepelných mostů
G
Reguluje vlhkost a izoluje
Zamezení poškození stavby vlivem vlhkosti
Použitelná v mnoha izolačních systémech
Pro tloušťku izolace 30 až 100 mm
Montáž do zdiva bez použití sádry

1

2

3

4

5 6

7

1 Kotvicí patka | 2 Konektor pro kombinace | 3 Stupnice tlouštěk izolace |
4 Vysoce izolační komponenty | 5 Těsnicí břity | 6 Vlhkost regulující komponenty |
7 Tepelně vodivé vnitřní komponenty
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Instalace v izolačních systémech | Interiérová izolační krabice

1

2

3

4

1V
 zduchotěsnost
Vzduchotěsná vrstva je zachována, čímž se zabrání proudění vzduchu za izolačním systémem.
2 Tepelná izolace
Funkce izolačního systému je zachována použitými izolačními komponenty a nevznikají zde žádné tepelné mosty. Teplo sice proniká do krabice,
nikoliv však do studené zdi.
3 Regulace vlhkosti
Nadměrná vlhkost v místnosti (nesprávné větrání, mnoho osob v místnosti) se akumuluje a je cíleně odváděna. Tato funkce přispívá k zabránění
koroze svorek zařízení.
4 Tepelná vodivost
Použitím vysoce tepelně vodivého plastu vnitřní krabice je teplo z místnosti odváděno do krabice. Vyšší povrchová teplota brání tvorbě
kondenzátu.

Důkaz funkčnosti
Rozsáhlá zkouška stavebního prvku provedená na
Technické univerzitě Drážďany – katedra Klima
staveb – prokazatelně potvrdila funkčnost
interiérové izolační krabice KAISER.

Interiérová izolační krabice
Obj. č. 1159-90
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Bezpečné ukotvení bez tepelných mostů.
Držák přístrojů.
Teleskopické a univerzální držáky přístrojů umožňují montáž různých přídavných 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.
Univerzální držák přístrojů lze pomocí prodlužovacích prvků snadno přizpůsobit tloušťce
izolace až 360 mm, teleskopický držák přístrojů je plynule nastavitelný na tloušťky izolace
80–200 mm. Velké univerzální šroubované plochy lze přilepit a slouží k flexibilnímu připevnění
přístrojů.
•
•
•
•

Bezpečné mechanické upevnění na zdivu
Zamezení tepelným mostům
Flexibilní přizpůsobení tloušťce izolace
Univerzální plocha pro našroubování přístrojů
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Teleskopický držák přístrojů je
vhodný také pro montáž na strop,
např. pro bezpečné připevnění
světel k izolovanému stropu
suterénu.

Instalace do fasád | Držák přístrojů
160–310 mm

INOVACE

max.
8/10 kg

Výběr ze dvou čelních desek a modulová konstrukce pro tloušťky izolace od 160 do 310 mm činí
ze systémového držáku přístrojů maximálně flexibilně použitelný produkt. Díky
kombinovatelnosti jednotlivých prvků je možné přizpůsobení izolaci v krocích po 10 mm
a odpadá náročné stříhání. Snadné a rychlé upevnění pomocí šroubovací hmoždinky, která je
součástí dodávky; ukotvení držáku přístrojů trvale a bezpečně na mnoha podkladech. Následně
lze k velké univerzální šroubované ploše flexibilně upevnit montované přístroje.

Univerzální držák přístrojů
Obj. č. 1159-24

Teleskopický držák přístrojů
Obj. č. 1159-60

Systémový držák přístrojů
s univerzální montážní deskou
Obj. č. 9966.21 / 22
5

1

2
3

4

1 Základní prvek | 2 Meziprvky | 3 Základ krabice | 4 Čelní deska | 5 Šroubovací hmoždinka
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Bezpečné ukotvení a stabilní základ.
Přístrojové krabice.
Teleskopická přístrojová krabice a univerzální držák přístrojů s kombinovanou vložkou
umožňují instalaci různých zabudovaných zařízení, např. pro dveřní komunikaci, vypínače
a zásuvky v zateplené fasádě. Upevnění obou držáků přístrojů se provádí mechanicky bezpečně
do zdiva, takže mohou trvale nést hmotnost namontovaných zařízení a vyrovnávat požadované
síly v tahu.
Univerzální držák přístrojů s kombinovanou vložkou lze pomocí prodlužovacích prvků
snadno přizpůsobit tloušťce izolace až 360 mm, teleskopická přístrojová krabice je plynule
nastavitelná na tloušťky izolace 80–200 mm pomocí rozměrové stupnice na nosném rameni.
Oba produkty jsou také vhodné pro trojnásobné kombinace. Univerzální držák přístrojů
s kombinovanou vložkou má čelní desku s kryty, které lze pro požadovanou kombinaci později
odstranit. U teleskopické přístrojové krabice jsou volitelně pro rozšíření k dispozici
kombinované krabice.
•
•
•
•

Bezpečné mechanické upevnění na zdivu
Zamezení tepelným mostům
Flexibilní přizpůsobení tloušťce izolace
Lze instalovat až trojnásobné kombinace

38

www.kaiser-elektro.de

Teleskopické přístrojové krabice
nabízejí větší svobodu instalace
a lze je použít pro vícečetné
kombinace.

Instalace do fasád | Přístrojové krabice

Systémový držák přístrojů s vložkou pro více přístrojů je vhodný pro tloušťky izolace
160–310 mm. Modulární konstrukce a kombinace jednotlivých prvků v krocích po 10 mm umožňují
flexibilní přizpůsobení izolačnímu systému.
Snadné a rychlé upevnění pomocí šroubovací hmoždinky, která je součástí dodávky; ukotvení
držáku přístrojů trvale a bezpečně na mnoha podkladech.
Vložka pro více přístrojů umožňuje instalaci jednotlivých přístrojů, ale také umožňuje kombinaci
přístrojů se 2násobnými nebo 3násobnými vložkami.
•
•
•
•

Rychlé a mechanicky bezpečné upevnění na zdivu
Modulární přizpůsobení tloušťce izolace
Lze instalovat až trojnásobné kombinace
2 varianty produktu umožňují rozmanitá použití

Univerzální držák přístrojů
s kombinací nástavců
Obj. č. 1159-26

Teleskopická
přístrojová krabice
Obj. č. 1159-61

Kombinovaná
přístrojová krabice
Obj. č. 1159-62

Systémový držák přístrojů
s vložkou pro více přístrojů
Obj. č. 9966.31 / 32
5

1

2
3

4

1 Základní prvek | 2 Meziprvky | 3 Základ krabice | 4 Čelní deska | 5 Šroubovací hmoždinka
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Pro vestavná LED svítidla a vestavné
přístroje do izolovaných 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 (ETICS). 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, pěnového skla,
minerální pěny nebo pěnového polystyrenu (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 v krocích po 10 mm 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.

40

www.kaiser-elektro.de

bez
obsahu
halogenů

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 „cenou BAKA za inovativní produkty 2019“ , zejména pro aplikace ve stávajících budovách.

Instalace do fasád | ThermoX® Iso +

1

2

70 mm

30 mm

Uvnitř

Venku

3

Uvnitř
ThermoX® Iso +

4

1V
 estavná skříň ThermoX® Iso + se používá jednotlivě nebo ve skupinách. Různé možnosti prostupů pro trubky a kabely.
2 Skříň je vhodná pro tloušťky izolace 100 – 160 mm – s prodlužovacím nástavcem dokonce až 350 mm.
3 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.
4 Teplotní profil: vestavná krabice ThermoX® Iso + do vnější izolace (okolní teplota 25 °C) s LED osvětlením 8 W.

Pevný montážní průměr 68 mm
pro zaražení nebo individuální tvar
pro vyfrézování do Ø 86 mm.

Vestavná krabice ThermoX® Iso +
Obj. č. 1159-70

Prodlužovací nástavec
Obj. č. 1159-71

Kombinace
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)

Naše frézy s různými průměry naleznete od strany 43.

4 Prodlužovací nástavec
(obj. č. 1159-71)

5 ThermoX® Iso +
s prodlužovacím
nástavcem
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dodatečná
montáž

Kombinovaná krabice
pro dřevovláknitou izolaci.
ECON® Iso +
Kombinovaná krabice ECON® Iso + je řešením pro elektroinstalace v dřevovláknitých
izolačních deskách. Je dimenzována speciálně pro použití v pevných zateplovacích a omítacích
deskách, pevné uchycení zajišťují 4 otočné břity – lze namontovat i dodatečně!
Elastická těsnicí membrána technologie ECON® zaručuje vzduchotěsnost a umožňuje
vkládání trubek nebo kabelů bez použití nástrojů. Tím je umožněna bezpečná instalace
vypínačů, zásuvek, interkomů a mnoha dalších komponentů bez tepelných mostů.
• Vzduchotěsná elektroinstalace s prevencí vzniku tepelných mostů dle DIN 18015-5
• Vhodná pro izolační desky odolné tlaku v tloušťce od 60 mm
• 4 otočné břity pro spolehlivé mechanické ukotvení
• Možnost vytvoření kombinací

3 ocenění v roce 2019:
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Ekologická izolace stěn ve starých i nových budovách, jak ve
dřevě, tak v masivní konstrukci. ECON® Iso + je vhodný pro
instalaci do tlakově odolných dřevovláknitých izolačních desek
střední hustoty 110 – 180 kg/m³.
Certifikováno. Výpočet
tepelného mostu a důkaz
vzduchotěsnosti potvrzují
vhodnost 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

Instalace do fasád | ECON® Iso +

1

2

3

4

5

1 Montáž do neomítnuté izolační desky – použití montážního rámu.
2 Montáž do omítnuté izolační desky je možná i v případě již zavedeného kabelu.
3 Membrána pro utěsnění otočného břitu zajišťuje vzduchotěsnost.
4 Četné možnosti zavedení trubek a kabelů s technologií ECON®.
5 Velký instalační prostor a čtyři upevňovací body pro uživatelsky přívětivou montáž vestavných zařízení.

Dřevovláknitá izolace

Syntetické zateplovací materiály

Pro montáž do dřevovláknitých
izolačních materiálů před
omítnutím a po něm.

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

Kombinovaná krabice
ECON® Iso +
Obj. č. 1159-55

dodatečná
montáž

viz
str. 44

Kombinovaná krabice
ECON® Iso +

Kombinovaná krabice
ECON® Styro55
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dodatečná
montáž

Bezpečné ukotvení bez tepelných mostů.
ECON® Styro55.
Kombinovaná krabice ECON® Styro55 umožňuje dodatečnou instalaci
vestavných zařízení jako zásuvky a vypínače v kompozitních zateplovacích
systémech z organických zateplovacích materiálů (ETICS). Rychlé, bezpečné
a bez tepelných mostů. Krabici namontujete a zafixujete pomocí několika
pohybů.
•
•
•
•
•

Syntetické zateplovací materiály

Dřevovláknitá izolace

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

Pro montáž do dřevovláknitých
izolačních materiálů před
omítnutím a po něm.

Kombinovaná krabice
ECON® Styro55

Kombinovaná krabice
ECON® Iso +

viz
str. 42

Pro dodatečnou instalaci do izolovaných fasád
Frézovací systém zabraňuje poškození kabelů
Garantovaná instalace bez tepelných mostů
4 otočné břity pro spolehlivé ukotvení
Zamezuje vnikání vlhkosti

Tvrdokovová fréza KAISER 180 (Ø 68 mm) dokáže tepelně izolační
kompozitní systém za pomoci středicí pomůcky otevřít přesně a jen tak
hluboko, jak je to nutné. Není poškozeno stávající vedení.
Technologie ECON umožňující vzduchotěsnou instalaci bez nářadí
zabraňuje přístupu studeného průvanu skrze přímo vedené kabely
ke zdivu.
®

Po zatlačení do systému ETICS je krabice ukotvena nástavcem nástrojů
KAISER. Otočné břity krabice se pevně zaříznou do izolačního materiálu
a poskytují trvale bezpečné ukotvení krabice.

Kombinovaná krabice
ECON® Styro55
Obj. č. 1555-51

dodatečná
montáž
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Nástavec nástrojů a středicí pomůcku naleznete na str. 43

Dodatečná instalace do fasád
dodatečná
montáž

Pevné ukotvení bez tepelných mostů.
Mini držák přístrojů.
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 stěny.
•
•
•
•
•

Pro dodatečnou instalaci do izolovaných fasád
4 otočné břity pro spolehlivé ukotvení
Přesné, zarovnané umístění přídavných přístrojů
Garantovaná instalace bez tepelných mostů
Zamezuje vnikání vlhkosti

Mini držák přístrojů má dvoudílnou konstrukci a pevně se ukotvuje
do tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) v několika jednoduchých
krocích.
Speciální šroubovatelný povrch umožňuje přesné vyrovnání – hlavní výhoda
ve srovnání s běžnými upevněními, zejména v případě vícenásobného
upevnění.

Tvrdokovová fréza KAISER (Ø 20 mm) pro
přesné otevření systémů ETICS. Kotevní
pouzdro je zatlučeno a poté je vtlačeno
upevňovací jádro. Otočné břity se ukotví
v izolačním materiálu a bezpečně drží mini
držák přístrojů.

Mini držák přístrojů
Obj. č. 1159-50
dodatečná
montáž
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Energeticky efektivní elektroinstalace.
Přehled.
Vzduchotěsná instalace.

bez
obsahu
halogenů

Veškeré krabice KAISER pro instalaci do dutých stěn a mnoho příslušenství je v rámci
programu nabízeno v bezhalogenovém provedení. Tyto produkty jsou k dispozici
v bílé barvě, která je spolehlivě diferencuje.

www.kaiser-elektro.org/hohlwand

Dutá stěna | Technologie ECON®
2× Ø 68 mm
Ø 68 mm

Přístrojová krabice
O-range Econ® 63
9263-22 | S. 14

3× Ø 68 mm

4× Ø 68 mm

Ø 68 mm

Kombinovaná krabiceO-range Econ® 64
9264-22 | S.14

Ø 68 mm

Kombinovaná krabice
O-range ECON® 2
Obj. č. 9252-22 | S.16

Kombinovaná krabice
O-range ECON® 3
Obj. č. 9253-22 | S.16

Kombinovaná krabice
O-range ECON® 4
Obj. č. 9254-22 | S.16

Kombinovaná krabice pro trubky
O-range Econ®
9266-22 | S.18

Dutá stěna | vzduchotěsné produkty
Ø 120 mm

Spojovací krabice Ø 120 mm
O-range Econ®
9273-91 | S.18

Ø 68 mm

Krabice pro elektroniku
O-range ECON® Flex
9268-94 | S.20

Ø 74 mm

Přístrojová krabice CEE
9075-12 | S.22

2× Ø 68 mm

Krabice pro elektroniku
9062-94 | S.22

Ø 68 mm

O-range ECON® Data
Obj. č. 9280-22 | S.21

Ø 68 mm

Ø 68 mm

Ø 68 mm

Přístrojová
spojovací krabice
9066-01| S.22

Kombinovaná krabice pro Přístrojová krabice do tenkého
masivní dřevěné stropy
obložení
9066-12 | S.22
9068-01 | S.22

Průchodka
9060-98 | S.22

Těsnicí vložka
1040-01 | Str. 23

Těsnicí fólie
9060-41 | Str. 23

Těsnicí pěnový rám
EnoX®
9350-99 | Str. 27

Ø 35 mm

Přípojná krabice
pro nástěnná svítidla
9248-01 | S.22

Dutá stěna | Vestavná krabice
Ø 74 mm

Ø 74 mm

Ø 86 mm

Ø 86 mm

ThermoX® LED
9320-20 | Str. 24

ThermoX® LED
9320-21 | Str. 24

EnoX® – krabice pro
svítidla a reproduktory
9350-21 | Str. 27

Univerzální krabice
ThermoX® s minerální
deskou
9300-22 | Str. 26

ThermoX®
Dekorační kryty
9301-... | Str. 26

ThermoX®
Čelní prstence
samostatné
9300-41/42/43 | Str. 26

ThermoX®
Univerzální čelní díl
9300-93 | Str. 26

Vzduchotěsné manžety
pro kabely
9059- | S.28

Vzduchotěsné manžety
pro trubky
9059- | S.28

Vícenásobné kabelové
manžety Econ®
9059-61| S.28

Vícenásobné potrubní
manžety Econ®
9059-62 | S.28

Hliníkovo-butylové těsnicí
kabelové manžety
9079- | S.30

Hliníkovo-butylové těsnicí Vlies-butylové těsnicí
trubkové manžety
kabelové manžety
9079- | S.30
9089- | S.30

ThermoX® LED
9320-10 | Str. 24

ThermoX® LED
9320-11 | Str. 24

Ø 120 mm

Krabice ThermoX®
pro nízkonapěťová
a vysokonapěťová svítidla
9300-01/02/03 | Str. 26

Ø 120 mm

Těsnicí manžety
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Vlies-butylové těsnicí
trubkové manžety
9089- | S.30

Adhezní nátěr
9000-02 | S.30

Protipožární ochrana

Vzduchotěsná instalace.
Těsnicí zátka

M16
1040-16 | Str. 31

M20
1040-20 | Str. 31

M25
1040-25 | Str. 31

M32
1040-32 | Str. 31

M40
1040-40 | Str. 31

Podomítkové | vzduchotěsné krabice

Přístrojová krabice
Econ® 10
1055-21 / 1056-21 | S.32

Kombinovaná krabice
Econ® 15
1555-21 / 1555-21 | S.32

Krabice pro elektroniku
Econ®
1068-21 | S.32

Dvojitá kombinovaná
krabice Econ®
1656-21 | S.32

Nástroje

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

Turbofréza
MULTI 4000
1083-10 / 1084-10

Ø 68 mm
Ø 74 mm

Tvrdokovová fréza
MULTI 2000 HM
1083-70 / 1084-70

Ø 86 mm

Bimetalová fréza
Ø 86 mm
1087-86

Ø 24 – 68 mm
Ø 65 – 120 mm

Centrovací nástavec
68/74
1083-99

VARIOCUT
1089-00/10

Univerzální
otvírák
1085-80

Ø 68 mm
Ø 82 mm

Odsávání prachu
1088-16/21/41

Diamantová vrtací
korunka
pro odsávání prachu
1088-02/03

Vrtací šablona
1190-65

Hloubkoměr pro frézy
Profix
1083-25

Hloubkoměr pro frézy
Profix s odsáváním
1083-27

Distanční vložka
1159-34

Spojovací tunel
1159-36

Klemmfix®
1159-02

Signální víko
1181-60

Univerzální víko
1184-90

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

Vnitřní izolace

Instalace v izolačních systémech.
Vnější izolace |
vestavná krabice

Vnější izolace | držák přístrojů

Univerzální držák
Interiérová izolační krabice přístrojů
1159-90 | Str. 34
1159-24 | Str. 36

Prodlužovací nástavec
1159-27 | Str. 36

Teleskopický držák
přístrojů
1159-60 | Str. 36

Systémový držák
nástrojů 160–240 mm
9966.21| S.36

Vestavná krabice
ThermoX® Iso + |
prodlužovací nástavec
1159-70 | 1159-71 | Str. 40

Vnější izolace | instalační krabice

Ø 68 mm
Univerzální držák přístrojů
s kombinací nástavců
1159-26 | Str. 38

Teleskopická
přístrojová krabice
1159-61 | Str. 38

Kombinovaná
přístrojová krabice
1159-62 | Str. 38
Upevnění

Systémový držák
přístrojů 160 – 240 mm
9966.31 | Str. 38

pro pevné
tepelně
izolační desky
a podomítkové
desky.

Kombinovaná krabice
ECON® Iso +
1159-55 | Str. 42

Ø 68 mm

Kombinovaná krabice
ECON® Styro55
1555-51 | Str. 44

Nástroje
Ø 68 mm

Ø 20 mm

Ø 20 mm
Krabicový set ISO
1155-03

Prodlužovací
prstenec ISO
1155-02

Mini držák přístrojů
1159-50 | Str. 45

Nástavec nástrojů
Tvrdokovová fréza 180 /
Tvrdokovová fréza Ø 20 mm Styro55
1088-06/07
1090-22

Další informace o naší nabídce nástrojů naleznete na internetu, v našem katalogu nebo přímo u společnosti
KAISER (viz zadní stranu). Technické poradenství | Telefon: +49(0)2355/809-61

Centrovací pomůcka Ø 68 mm
1090-68
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Systémy a řešení pro profesionální
elektroinstalace.

Radiační ochrana.

Inovativní produkty KAISER vám pomohou splnit
požadavky evropských směrnic, národních předpisů
i nařízení o úsporách energie (EnEV).

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.2019

Energetická účinnost.

KAI1120cz_web | Chyby a technické změny vyhrazeny.

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

