
Krabice do dutých stěn, která umí více!

Vícenásobné krabice

Grandi s Základ dobré instalace.



 

S novými kombinovanými krabicemi O-range ECON® 2 / 3 / 4
nabízí společnost KAISER dokonalý základ pro mimořádné pohodlí
při instalaci všech běžných vestavných přístrojů v nejrůznějších kombinacích.

•  Snadné zapojení několika přístrojů díky velkému montážnímu otvoru bez středové přepážky

•  Zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí

•  Jednoduché oddělení jednotlivých montážních otvorů v souladu s normou pomocí oddělovací přepážky



 

P   hodlný

 

Větší prostor pro instalaci

Rychlá instalace 
předem zapojených servisních vložek  
bez prostorového oddělení

Maximální flexibilita
při upevnění přístroje,
velkorysé vyrovnání tolerancí

Ideální pro instalaci  
2, 3 nebo 4 servisních vložek

Velk       lepý  



 

Pl   PP

Otevírací patka:
Nová technika otevírání bez použití nářadí pro definované 
otevírání membrány trubky – zaručeně trvale vzduchotěsné! 

Průchozí zapojení vpředu:  
Pohodlná instalace předem 
zapojených servisních vložek 
bez prostorového oddělení

Až do 90° variabilní  
úhel zavedení trubky!
Ideální pro použití ve stěnách 
se štíhlou konstrukcí

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

Upevnění přístrojů 
na přepážce  
je možné: díky  
2 dodatečným závitovým 
otvorům

Kombinovatelné 
se všemi aplikacemi
programu O-range®



 

+ =

Ať máte po ruce 
jakýkoliv šroubovák, 
vždy pasuje!

Přístrojové šrouby:
s drážkou plus-minus!

Spojkové šrouby FX4:  
nejrychlejší upevnění krabic do dutých stěn 
pomocí šroubů, jaké existuje!

Označení 
velikosti
na membránách

Čtyři závitové otvory  
u každé servisní 
vložky:  
Horizontální a vertikální 
upevnění servisních vložek 
při použití oddělovací 
přepážky 

Vzduchotěsná elektro- 
instalace dle 
DIN 18015-5:  
dokonalé upevnění díky 
standardizovaným držákům 
vedení dle DIN EN 60670



KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
NĚMECKO  
Tel.+49(0)2355.809.0 · Fax+49(0)2355.809.21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Produktový 
film
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 Nová krabice 
do dutých stěn!

 

Větší prostor pro instalaci

 

Produkty pro instalaci do dutých stěn Kombinované 
krabice O-range 
ECON® 2

Kombinované 
krabice  
O-range ECON® 2  
(bez obsahu 
halogenů)

Kombinované 
krabice  
O-range ECON® 3  

Kombinované 
krabice  
O-range ECON® 3  
(bez obsahu 
halogenů)

Kombinované 
krabice  
O-range ECON® 4  

Kombinované 
krabice  
O-range ECON® 4  
(bez obsahu 
halogenů)

Průchodka Průchodka 
(bez obsahu 
halogenů)

pro tloušťku desky 7–40 mm 7–40 mm 7–40 mm 7–40 mm 7–40 mm 7–40 mm

Hloubka 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm

Trubkové prostupy ECON® do průměru  
max. 20 mm

4 4 6 6 8 8

Trubkové prostupy ECON® do průměru 
max. 25 mm

2 2 2 2 2 2

Prostupy pro vedení 3 × 1,5 mm² 1 1 2 2 4 4

Počet montážních otvorů zařízení 2 2 3 3 4 4

Prostupy pro vedení 3 × 2,5 mm²,  
popř. 5 × 1,5 mm² 

1 1 2 2 2 2

Obj. č. 9252-22 9252-78 9253-22 9253-78 9254-22 9254-78 9060-98 9060-78

Balení vnitřní / zásilka 10 / 100 10 / 100 5 / 50 5 / 50 5 / 50 5 / 50 25 / 100 25 / 100
 

Vhodné nářadí

1083-511083-10

Ø 68 mm Ø 68 mm

1083-70

* k dostání také bez obsahu halogenů

9268-94*9264-22*9263-22*

Další položky z produktové řady O-range ECON®:

Ø 68 mm

1085-99

Vhodné příslušenství: 

1040-16 1040-251190-02

9266-22* 9273-91*

5000-78 1040-20

9280-22

5000

Základ dobré instalace.


