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Protihluková ochrana.
Elektroinstalace do zvukotěsných stěn.
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Inovativní produktová řešení pro protihlukovou ochranu 

v elektroinstalaci. Sortiment zvukotěsných krabic uvedený na trh v  roce 

2010 byl v uplynulých letech kontinuálně doplňován. Pro každou aplikaci 

ve stavbě montované za sucha a v masivní konstrukci, jakož i pro jakoukoli 

úroveň komfortu ticha existuje vhodné řešení. Bez ohledu na to, jaká 

protihluková ochrana je požadována. 

V Doporučení DEGA 103 stanovila organizace Deutsche Gesellschaft für 

Akustik e.V. (Německá společnost pro akustiku) sedm tříd protihlukové 

ochrany s cílem označit bytové jednotky podle kvality jejich protihlukové 

ochrany. Třídy protihlukové ochrany poskytují uživateli jednoduché 

kritérium pro rozhodování. Klasifikace obytných jednotek umožňuje 

jednoduché a  srozumitelné posouzení plánované a  stavební kvality 

akustických vlastností budov. Kritéria jsou vzájemně sladěna z  hlediska 

vnímatelnosti.

Malý rozdíl – velký účinek.
Srovnání zvukotěsných systémů  
firmy KAISER. 

Zvýšení protihlukové ochrany o 6 dB znamená  

snížení vnímané hlasitosti na polovinu.

Třídy protihlukové ochrany: protihluková ochrana mezi cizími 

obytnými jednotkami

B
≥ 62 dB

A
≥ 67 dB

A*
Stěny [R’W]
≥ 72 dB

C
≥ 57 dB

D
≥ 53 dB

E
≥ 50 dB

F
< 50 dB

Bytové jednotky se špatnou ochranou proti hluku, výrazně 
nesplňující požadavky normy DIN 4109, vědomá ohleduplnost, 
nelze očekávat zachování soukromí

Bytové jednotky s ochranou proti hluku, která nesplňuje 
požadavky normy DIN 4109, je bezpodmínečně vyžadována 
zvláštní ohleduplnost

Bytové jednotky s ochranou proti hluku, která 
splňuje požadavky normy DIN 4109, vzájemná 
ohleduplnost

Bytové jednotky oproti třídě D s vnímatelně lepší ochranou 
proti hluku, obvyklé ohleduplné chování při bydlení

Bytová jednotka s dobrou ochranou proti hluku, klidné bydlení 
se vzájemnou ohleduplností

Bytové jednotky s velmi dobrou ochranou proti hluku, 
nerušené bydlení bez nutnosti velkých ohledů

Bytová jednotka s velmi dobrou ochranou proti hluku, 
nerušené bydlení téměř bez jakýchkoliv ohledů

Stěny [R’W]

Stěny [R’W]

Stěny [R’W]

Stěny [R’W]

Stěny [R’W]

Stěny [R’W]



XXX | XXX

+ =

    3    3    3

Protihluková ochrana

Protihluková ochrana  
ve zděných stěnách.
Zvukotěsná krabice pod omítku | strana 6

Pro použití ve zděných zvukotěsných stěnách se zvýšenými 
požadavky na protihlukovou ochranu.

56 dB

Index neprů-

zvučnosti R’w 

až

Zvýšená protihluková ochrana pro duté stěny.
Zvukotěsná krabice 
Ø 74 mm | strana 8

Kombinovaná krabice získá kompletní zvukově izolační 
vlastnosti zvukotěsných stěn.

Zvukotěsná krabice pro elektroniku 
2 × Ø 74 mm | strana 10

S přídavným prostorem. Osvědčená produktová řada 
zvukotěsných krabic je navržena speciálně pro instalaci 
spínačů, zásuvek a vestavných přístrojů do zvukotěsných 
stěn.

77 dB

Index neprů-

zvučnosti R’w až

78 dB

Index neprů-

zvučnosti R’w až

Všechny krabice 
do dutých stěn 

s drážkou plus-minus!

NOVÉ

Základní protihluková ochrana pro duté stěny.
Zvukotěsná krabice 68 
Ø 68 mm | strana 12

Přístrojové a  kombinované krabice pro stavební otvory 
o Ø 68 mm. Prostupy pro vedení do Ø 11,5 mm a trubky 
do M25 bez použití nářadí.

Zvukotěsná krabice pro elektroniku 68 Flex 
Ø 68 mm | strana 15

Nová krabice pro elektroniku  
s flexibilním tunelem vytváří  
přídavný prostor pro  
elektronické součásti,  
rezervní vedení a svorky.

69 dB

Index neprů-

zvučnosti R’w až

68 dB

Index neprů-

zvučnosti R’w až

Příslušná produktová videa naleznete na adrese www.youtube.de/kaiserelektro.
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Klid, soukromí a diskrétnost.
Protihluková ochrana.
Dobrá protihluková ochrana je důležitým aspektem kvality 

bydlení nebo práce a tím i kritériem hodnoty pro budovu. Podle 

aktuální ankety patří protihluková ochrana k  nejdůležitějším 

znakům kvality domu. 82 % respondentů není ochotno akceptovat 

úspory nákladů na úkor protihlukové ochrany, 94  % považuje 

dobrou protihlukovou/zvukovou izolaci za důležitou a  57  % 

dokonce za velmi důležitou.

Stavebníci a  projektanti požadují jednoznačně definovaná  

kritéria a  fungující řešení pro snadnou a  spolehlivou realizaci 

adekvátní protihlukové ochrany. 

10
dB(A)

20
dB(A)

45
dB(A)

60
dB(A)

70
dB(A)

75
dB(A)

90
dB(A)

110
dB(A)

120
dB(A)

140
dB(A)

šum (1 m)

kapající vodovodní kohoutek (1m)

běžné zvuky v bytě

normální rozhovor (1 m)

vysavač (1 m)

osobní automobil (7,5 m)

nákladní automobil (7,5 m)

rockový koncert

pneumatické kladivo (7 m)

vzlet letadla (30 m)

neškodné

neškodné

zvýšené riziko 
onemocnění

nebezpečné při 
delším působením

nebezpečné při 
krátkém působením

Srovnání hladin různých zvuků:
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Protihluková ochrana

 
Předpisy a normy.
DIN 4109 a VDI 4100.
Dodržení protihlukové ochrany zajišťuje norma DIN  4109. 

V  normě DIN jsou uvedeny hodnoty protihlukové ochrany, které je 

nutné dodržet v  jednotlivých oblastech a  typech užívání budov. 

Uvádějí však jen minimální požadavky, které nemusí být dostačující 

pro komfortní užívání obyvatelů. Proto se často smluvně sjednají 

požadavky VDI 4100. VDI 4100 obsahuje tři stupně protihlukové 

ochrany, přičemž ve stupni protihlukové ochrany 1 jsou převzaty 

údaje z normy DIN 4109. Vyšší požadavky jsou stanoveny ve stupních 

protihlukové ochrany 2 a 3 (viz tabulka níže). 

Stupně protihlukové ochrany se stanovují v  závislosti na užívání 

a požadavcích. Nejčastěji se používá stupeň protihlukové ochrany 2.

Zvukotěsné krabice KAISER prokazatelně zajišťují a  zaručují vyšší 

požadavky zvukotěsných stěn pro stavby montované za sucha nebo 

masivní konstrukce. I  po provedené elektroinstalaci zůstane funkce 

zvukotěsné stěny zachována. Neexistuje žádný měřitelný rozdíl od 

neotevřené stěny.

Vnímání zvuků ze sousedních bytů a přiřazení ke stupňům protihlukové ochrany

Vzduchová neprůzvučnost podle tabulky 2–4 / VDI 4100 Charakteristická 
akustická veličina

Stupeň protihlukové 
ochrany I *

Stupeň 
protihlukové 
ochrany II *

Stupeň 
protihlukové 
ochrany III *

z tabulky 2: 
bytů v domech s více byty

mezi obytnými místnostmi a cizími místnostmi R´w v dB
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mezi obytnými místnostmi a cizími schodišti, resp. chodbami s dveřmi 50 55

z tabulky 3: 
dvojdomků a řadových domků

mezi obytnými místnostmi a cizími místnostmi R´w v dB 69 73

z tabulky 4*: 
v rámci vlastní oblasti (EB) 
(vlastní užívaný byt nebo dům)

mezi obytnými místnostmi R´w v dB 48 52

*Charakteristické parametry pro stupně protihlukové ochrany 
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Inovativní zvukotěsná kombinovaná krabice pro instalaci pod omítku zaručuje splnění 

požadavků na protihlukovou ochranu ve stěnách masivní konstrukce. Masivní tělo krabice 

s  přídavným zvukotěsným pláštěm absorbuje a  odráží zvuk, takže je v  sousedních místnostech 

vyloučen jeho negativní vliv a zůstává zachována taková protihluková ochrana, jako kdyby instalační 

krabice nebyly namontovány.

•  Zachovává protihlukovou funkci stěny do 56 dB

•  Montáž až 5 kombinací

•  Možná i montáž proti sobě

•  Variabilní kombinovaná průchodka pro trubky M20/M25

•  Flexibilní pro upevnění přístrojů pomocí šroubů a spojovacích zámků

•  Se zvukotěsným víkem lze použít i jako spojovací krabici

Zvukotěsná krabice pod omítku nabízí 

6  možných prostupů pro trubky do velikosti 

M25 a pro vedení do Ø 11,5 mm.

Zvukotěsná krabice se jednoduše instaluje jako 

standardní krabice pod omítku do otvoru 

stavebního prvku o Ø 82 mm. Přesné otvory 

pro kabely a  trubky se zhotovují pomocí 

univerzálního otvíráku pro otvory. K upevnění 

lze použít sádru nebo rychle tuhnoucí cement. 

Vzdálenost kombinace 71  mm a  zvukotěsné 

a  plně izolované propojení zajišťuje spojení 

pomocí průchodky. 

Protihluková ochrana zděných stěnách.
Zvukotěsná kombinovaná krabice 
pod omítku. 

56 dB

Index neprů-

zvučnosti R’w až
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Protihluková ochrana | Zvukotěsná krabice pod omítku

1 Snadné zasunutí krabic do sebe umožňuje vícenásobné kombinace.

2  Přesné zhotovení otvorů pro zavedení kabelů pomocí univerzálního otvíráku pro otvory.

3  Bezproblémová instalace a možnost opakovaného použití osvědčeného příslušenství, jako je signální víko KAISER.

Zvukotěsná  
krabice pod omítku
Obj. č. 1569-01

Zvukotěsné víko
Obj. č. 1184-69

1 Základní stěna bez vestaveb, 52 dB   
2 s kombinovanou krabicí typu 1555-04, 32 dB   
3 s kombinovanou krabicí typu 1569-01, 52 dB

4 Základní stěna bez vestaveb, 56 dB   
5 s kombinovanou krabicí typu 1555-04, 41 dB   
6 s kombinovanou krabicí typu 1569-01, 56 dB

Srovnání indexů neprůzvučnosti.
Masivní stěna 11,5 cm, na obou stranách omítka 10 mm. Masivní stěna 17,5 cm, na obou stranách omítka 10 mm. 

Vhodný univerzální otvírák pro otvory (obj. č. 1085-80) naleznete na straně 17.
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Již léta osvědčená zvukotěsná kombinovaná krabice zajišťuje stavební 

požadavky na zvukotěsné stěny i  přes instalační otvory. Speciálně 

vyvinuté krabice se zvukotěsným opláštěním absorbují a plně odrážejí 

zvuk. Neexistuje žádný měřitelný rozdíl od neotevřené stěny. 

Zvukotěsné krabice jsou k dispozici i v provedení bez obsahu halogenů.

•   Zachovává protihlukovou funkci stěny až 77 dB

•   Ani při nízkých frekvencích ve sluchově akustické oblasti žádné 

zeslabení

•   Možnost dodatečné instalace

•   Montáž až 5 kombinací

•   I s montáží proti sobě od tloušťky stěny 125 mm

•   Se zvukotěsným víkem možno použít i jako spojovací krabici

 
Zvýšená protihluková ochrana. 
Zvukotěsné krabice pro duté stěny.

1 Stěna, bez vestaveb, 77 dB 
2 Zvukotěsná krabice typu 9069-01, 1×, s přístrojem, 77 dB 
3 Zvukotěsná krabice typu 9069-01, 1×, s víkem 77 dB 
4 Zvukotěsná krabice typu 9069-01, 5×, s přístroji, 77 dB

Srovnání indexů neprůzvučnosti.

Lehká stěna (dvouvrstvá, vždy trojitě obložená).

77 dB

Index neprů-

zvučnosti R’w až

Praktický centrovací nástavec 68/74 (obj. č. 1083-99) naleznete na straně 17.
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Protihluková ochrana | Zvukotěsné krabice do dutých stěn

1 Zvukotěsná krabice se zcela jednoduše namontuje jako konvenční krabice do dutých stěn do otvoru o Ø 74 mm. 

2 Přesný otvor pro zavedení kabelů se vytvoří univerzálním otvírákem pro otvory. 

3  Pro kombinace v normované vzdálenosti 71 mm se jednoduše odřízne vyznačený okrajový pásek. Plně izolovaná propojení lze realizovat 

pomocí průchodky.

4 Protilehlá montáž zvukotěsné krabice.

Zvukotěsná krabice 
Obj. č. 9069-01

Průchodka
Obj. č. 9060-88

Průchodka, bez obsahu 
halogenů
Obj. č. 9060-78

Zvukotěsné víko
Obj. č. 1184-69

Zvukotěsná krabice, 
bez obsahu halogenů
Obj. č. 9069-77

Vhodnou turbofrézu MULTI 4000 (obj. č. 1084-10 / Ø 74 mm),  
jakož i univerzální otvírák pro otvory (obj. č. 1085-80) naleznete na straně 17.
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Zvukotěsná krabice pro elektroniku pro použití ve stěnách se zvýšenými požadavky na 

protihlukovou ochranu. Zachovává protihlukovou funkci stěny a  vytváří velkorysý instalační 

prostor pro elektronické spínací přístroje, datové zásuvky, vedení a svorky. Krabici pro elektroniku 

je možné osadit vedením a instalačními trubkami do M25.

•   Zachovává protihlukovou funkci stěny až 78 dB

•   Snadné zhotovení montážního otvoru s 2× Ø 74 mm

•   Možnost dodatečné instalace

•   Lze použít i jako dvojitou krabici

•   Extra velký prostor pro připojení komunikační a síťové techniky

•   Dodatečný prostor pro elektronické komponenty (např. KNX aktory nebo relé)

Zvukotěsnou krabici pro elektroniku je 

možné bez problémů kombinovat se 

zvukotěsnou kombinovanou krabicí. 

Přesný otvor pro zavedení kabelů se vytvoří 

univerzálním otvírákem pro otvory.

Volitelně použitelná dělicí stěna umožňuje 

instalaci různých druhů napětí do jedné 

krabice.

Průchodka
Obj. č. 9060-88/78

Zvukotěsná  
krabice pro 
elektroniku 
Obj. č. 9069-94

Zvukotěsná krabice  
pro elektroniku,
bez obsahu halogenů 
Obj. č. 9069-74

 
Spousta místa. 
Zvukotěsná krabice pro elektroniku.

78 dB

Index neprů-

zvučnosti R’w až
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Protihluková ochrana | Zvukotěsné krabice do dutých stěn

Vhodnou turbofrézu MULTI 4000 (obj. č. 1084-10 / Ø 74 mm) naleznete na straně 17.

Těsnicí zátka M 16
Obj. č. 1040-16

Těsnicí zátka M 20
Obj. č. 1040-20

Těsnicí zátka M 25
Obj. č. 1040-25

Těsnicí zátky zajišťují utěsnění všech běžných elektroinstalačních trubek. Dlouhé těsnicí hrdlo 

s  třemi těsnicími břity a  různou šířkou se přizpůsobí dané instalační trubce a  zaručuje 

vzduchotěsné a kouřotěsné uzavření a redukuje přenos zvuku – i u šikmo řezaných trubek. Od 

velikosti trubky M25 jsou plochy membrány rozděleny pomocí dělicích přepážek. Ty zajišťují 

bezpečný průběh vedení a zamezují poškození a přeštípnutí vedení.

•   Pro prázdné instalační trubky ve vzduchotěsném provedení včetně redukce přenosu zvuku

•   Těsnicí zátka se třemi těsnicími břity a různou šířkou se optimálně přizpůsobí instalační trubce 

a zaručuje vzduchotěsné uzavření.

•   Pružná těsnicí membrána pro garantovanou vzduchotěsnost

•   Protažení vodičů bez použití nářadí

•   Dělicí příčky v membráně brání přeštípnutí vedení.

•   Pro všechny instalační trubky M16–25

 
Proti šíření zvuku v elektroinstalační trubce.
Těsnicí zátka.



PL PP

69 dB

Index neprůzvuč-

nosti R’w až
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Zvukotěsné přístrojové a  kombinované krabice 68 zajišťují díky masivnímu tělu spolu 

s  povrchem absorbujícím zvuk na dně krabice zvukotěsnost stěny. Také při přímé protilehlé 

montáži zůstává protihluková funkce stěny plně zachována. Jednoduché otevření pro vedení 

a  trubky a montážní otvor o  velikosti 68 mm umožňují rychlou montáž a  snadné dovybavení 

stávajících elektroinstalací.

•   Zachovává protihlukovou funkci stěny do 69 dB

•   Možnost dodatečné instalace

•   Pro instalační otvory o Ø 68 mm

•   Pro přímou protilehlou montáž

•   Snadné zavedení kabelů do Ø 11,5 mm  

a trubek do Ø M25

 
Základ protihlukové ochrany. 
Zvukotěsná krabice 68.

Inovativní otevírací patky umožňují 

definované otevření potrubní membrány 

bez použití nářadí a  zaručují trvalou 

vzduchotěsnost po zavedení trubky v úhlu 

až 90°.
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Protihluková ochrana | Zvukotěsné krabice do dutých stěn

1 Možná minimální tloušťka stěny 100 mm s přístrojovou krabicí. 

2 Snadné zavedení kabelů a trubek. 

3  Plně izolovaná propojení lze realizovat pomocí průchodky.

4 Zvuk absorbující pásky na okraji krabice pro snížení hluku z těla.

1 Stěna bez vestaveb, 69 dB 
2 Zvukotěsná krabice typu 9069-03/75, 1×, s přístrojem, 69 dB 
3 Zvukotěsná krabice typu 9069-04/76, 1×, s víkem 69 dB

Srovnání indexů neprůzvučnosti.

Lehká stěna (dvouvrstvá, vždy trojitě obložená).

Vhodnou turbofrézu MULTI 4000 (obj. č. 1083-10) naleznete na straně 17.
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Zvukotěsné víko
Obj. č. 1184-69

Průchodka
Obj. č. 9060-88/78

Zvukotěsná  
přístrojová 
krabice 68
Obj. č. 9069-03

Zvukotěsná 
přístrojová 
krabice 68, bez 
obsahu halogenů
Obj. č. 9069-75

Zvukotěsná 
kombinovaná 
krabice 68
Obj. č. 9069-04

Zvukotěsná 
kombinovaná 
krabice 68, bez 
obsahu halogenů
Obj. č. 9069-76

Zvukotěsné přístrojové a kombinované krabice 68 mají inovativní 

otevírací patky. Tyto patky umožňují požadované otevření 

potrubní membrány bez použití nářadí a  zaručují trvalou 

vzduchotěsnost po zavedení trubky v úhlu až 90°. Pružná těsnicí 

membrána s technologií ECON® těsně přilne kolem kabelů nebo 

trubek. Je tak zamezeno neřízenému proudění vzduchu 

a protihluková ochrana zůstane zachovaná.
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Protihluková ochrana | Zvukotěsné krabice do dutých stěn

Protihluková ochrana s dodatečným  
prostorem pro instalaci.
Zvukotěsná krabice pro elektroniku 
68 Flex.
Hluk absorbující zvukotěsná krabice pro elektroniku 68 Flex je 

kvůli rychlé montáži ideální pro modernizaci nebo rozšíření existujících 

instalací. Flexibilní tunel umožňuje snadnou montáž a  vytváří větší 

prostor pro elektronické součásti, rezervní vedení a svorky.

Kromě zaručené protihlukové ochrany a  vzduchotěsnosti tohoto 

systému je jednou z  praktických výhod, díky nimž jsou každodenní 

instalace efektivní a bezpečné, také zavedení kabelů nebo trubek bez 

použití nářadí. Detaily, jako je otevírací patka pro trubky nebo 

průchodky pro izolovanou a vzduchotěsnou kombinaci se zvukotěsnými 

krabicemi 68 nabízejí instalatérům uživatelsky přívětivá řešení.

• Zachovává protihlukovou funkci stěny.
• Pro instalační otvory o Ø 68 mm
•  Dodatečný boční prostor pro připojení komunikační  

a síťové techniky
• Zavedení kabelů a trubek bez použití nářadí
• Možnost vzduchotěsné a plně izolované kombinace s průchodkami

1 Základní stěna bez vestaveb, 68 dB 
2 Základní stěna s vestavbami, 68 dB

Srovnání indexů neprůzvučnosti.

Lehká stěna (dvouvrstvá, vždy dvojitě obložená).

68 dB

Index neprů-

zvučnosti R’w až



1 32 4
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Zvukotěsná krabice  
pro elektroniku 68 Flex
Obj. č. 9068-94

Zvukotěsné víko
Obj. č. 1184-69

Průchodka
Obj. č. 9060-88/78

1  Inovativní otevírací patky. Tyto patky umožňují definované otevření potrubní membrány bez použití nářadí a zamezují dodatečnému roztržení 
membrány. Zavedení trubek nebo kabelů je tak zaručeně dlouhodobě vzduchotěsné, i u trubek vedených v úhlu 90 .

2  Normovaná příchytka vedení. Pružná těsnicí membrána umožňuje vzduchotěsné zavedení kabelů a trubek do M25 bez použití nářadí.

3 Flexibilní tunel se při montáži zaklapne do některého montážního otvoru o průměru 68 mm. 

4 Kombinace se zvukotěsnými krabicemi 68 je možná.
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Protihluková ochrana | Příslušenství a nástroje

Ø 74 mm Ø 74 mmØ 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mmØ 82 mm

Univerzální otvírák 
pro otvory v plastu 
Obj. č. 1085-80

Šablona pro krabice 
do dutých stěn 
Obj. č. 1085-99

Vrtací šablona 
Obj. č. 1190-65

Turbofréza  
MULTI 4000  
Obj. č. 1083-10/1084-10

Diamantová vrtací 
korunka
Obj. č. 1088-02/00

Centrovací nástavec 
68/74 
Obj. č. 1083-99

MULTI 2000 HM  
Obj. č. 1083-70/1084-70

Odizolovací kleště AMZ 2 
Obj. č. 1190-02

Vysoce kvalitní systémové nástroje pro profesionální elektroinstalaci jsou perfektně 

přizpůsobené pro zpracování a montáž elektroinstalačních systémů KAISER. Osvědčená kvalita 

a inovativní technika přitom zaručují vysokou úsporu času a dlouhou životnost nástrojů. Program 

doplňuje rozsáhlé příslušenství.

Přesný otvor ve stěně je první detail zpracování, na němž při zvukotěsné elektroinstalaci záleží. 

Program fréz KAISER nabízí vhodný nástroj pro běžně používané montážní průměry a materiály, 

a to pro duté stěny nebo tepelně izolační kompozitní systém. 

Pro profesionální instalaci.  
Systémové nástroje KAISER. 



BIM

Electronic-Dose (Hohlwanddosen) auf die 

A2016-I

13.02.2012
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Osvědčení o zkoušce pro technické prokázání protihlukové 

ochrany jsou k  dispozici ke stažení na adrese:  

www.kaiser-elektro.de.

 
Servis společnosti 
KAISER.
Máte dotazy k  našim produktům? Naši odborníci 

z produktového a aplikačního poradenství vám rádi pomohou. 

Na tel. čísle +49 (0) 23 55  / 809-61 vám poskytneme 

kompetentní podporu.

Podívejte se snadno a rychle na video o naší výrobě 

pro protihlukovou ochranu! Stačí naskenovat 

QR kód!

Společnost KAISER nabízí projektantům, architektům, inženýrům 

a specializovaným společnostem rozsáhlou podporu při plánování, 

realizaci a provozu BIM stavebních projektů:

  Prostřednictvím odkazu https://to.kaiser-elektro.de/

planung se uživatel dostane přímo do informační oblasti 

o  všech aspektech plánování a  výběrových řízení na 

domovské stránce KAISER.

 Na adrese https://kaiser.partcommunity.com jsou k  dispozici 3D-Multi-

BIM-CAD data pro montáž do betonových konstrukcí, dutých stěn a pod 

omítku, jakož i pro použití krabic na svítidla nebo reproduktory. Konstrukční 

data je přitom možné stáhnout pro všechny běžné plánovací programy ve 

více než 100 běžných formátech CAD ve 3D a 2D.



Ø 74 mm Ø 74 mmØ 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Ø 74 mm

Ø 60 mmØ 60 mm

Ø 82 mm

Ø 60 mm

Ø 68 mm

Ø 92 mm

Ø 68 mm Ø 68 mm

Ø 68 mm

Ø 74 mm

2× Ø 74 mm 2× Ø 74 mm

Ø 68 mm

Nástroje
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Protihluková ochrana | Přehled produktů

Zvukotěsné systémy KAISER.
Přehled. www.kaiser-elektro.org/schallschutz

Zvukotěsná krabice a příslušenství

 
Instalace do zdiva.

Zvukotěsná krabice,
pod omítku
1569-01 | str. 6

Zvukotěsné víko
1184-69 | str. 6

Signální víko
1181-60 | str. 6

Univerzální otvírák 
pro otvory
1085-80 | str. 17

Odizolovací kleště 
AMZ 2
1190-02 | str. 17

Diamantová vrtací  
korunka
1088-02/00 | str. 17

Vrtací šablona 
1190-65 | str. 17

Zvukotěsné krabice

Zvukotěsná krabice
9069-01 | str. 8

Zvukotěsná krabice,
bez obsahu halogenů
9069-77 | str. 8

Krabice pro 
elektroniku
9069-94 | str. 10

Krabice pro 
elektroniku,
bez obsahu halogenů
9069-74 | str. 10

 
Instalace do dutých stěn.

Zvukotěsná 
přístrojová 
krabice 68
9069-03 | str. 12

Zvukotěsná přístrojová 
krabice 68,  
bez obsahu halogenů
9069-75 | str. 12

Zvukotěsná 
kombinovaná  
krabice 68
9069-04 | str. 12

Zvukotěsná 
kombinovaná krabice 68,  
bez obsahu halogenů
9069-76 | str. 12

Zvukotěsná krabice 
pro elektroniku 68 Flex 
9068-94 | str. 15

Příslušenství

Zvukotěsné víko
1184-69 | str. 9 

Těsnicí zátka M 16
1040-16 | str. 11

Těsnicí zátka M 20
1040-20 | str. 11

Těsnicí zátka M 25
1040-25 | str. 11

Průchodka
9060-88 | str. 9 

Průchodka,
bez obsahu halogenů
9060-78 | str. 9 

Nástroje

Univerzální  
otvírák pro otvory
1085-80 | str. 17

Turbofréza 
MULTI 4000
1083-10/1084-10 | str. 17

Turbofréza 
MULTI 2000 HM
1083-70/1084-70 | str. 17

Centrovací  
nástavec  
68/74
1083-99 | str. 17

Odizolovací  
kleště AMZ 2
1190-02 | str. 17

Kompletní program se všemi technickými poznámkami naleznete v katalogu KAISER  
a na internetových stránkách www.kaiser-elektro.de

Šablona pro krabice 
do dutých stěn 
1085-99 | str. 17

Vrtací šablona 
1190-65 | str. 17



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

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

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

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

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

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

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

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


