
Fix

Fix

OSB
CLT panel / 

masivní dřevo

sádrovláknitá 
deska

režné zdivo

Zasunout, vyrovnat, upnout a je to hotovo!

KRABICE BEZ PATEK



FL TT
Upevnění bez patek pro rychlou 
a snadnou instalaci: zkrátí dobu 
montáže, šetří náklady na montáž.

Univerzální použití
od tloušťky materiálu 10 mm pro: 
•  OSB desky
•  CLT panel
•  masivní dřevo
•  režné zdivo
• sádrovláknité desky*

Montáž bez patek, 
rychle a bezpečně.

NOVÉ: bez patek!



Otevírací patka:
Zavedení trubek bez použití nářadí s otevírací 
patkou pro instalační trubky o Ø 20/25 mm – 
zaručeně trvale vzduchotěsné! 

PL   PP

Samozřejmě se všemi známými výhodami řady  -range ECON®:

Středová označení  
pro přesné polohování 
před montáží

2 prostupy pro trubky 
pro instalační trubky  
do max. Ø 25 mm
Vždy 3 prostupy pro vedení 
NYM: 3 × 1,5 mm2 a  
5 × 1,5 mm2 nebo 3 × 2,5 mm2 

4 montážní otvory  
pro maximální flexibilitu  
při upevňování zařízení

Obvodové těsnicí lamely 
ve 2 rovinách pro zachování 
úrovně vzduchotěsnosti

Jednoduše se zatlačí do stěny 
pomocí nástavce  
(obj. č. 1090-12) 

Středicí prvky pro snadné zavedení 
do instalačního otvoru

Vzduchotěsné 
propojení pomocí 
kulaté průchodky

+ =

Ať máte po ruce jakýkoliv šroubovák,  
vždy pasuje!

Přístrojové šrouby:
s drážkou plus-minus!

Vhodné pro vzduchotěsnou 
elektroinstalaci dle 
DIN 18015-5,  
ukotvení vedení podle 
normy ČSN EN 60670

Označení velikosti
na membránách

Variabilní úhel zavedení  
trubky až 90°! Ideální pro 
použití ve stěnách  
se štíhlou konstrukcí

Upevnění pomocí upínacích 
žeber pro bezpečné upevnění 
krabice v různých stěnových  
konstrukcích bez upevnění  
pomocí patek

NOVÉ: bez patek!



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

Nová krabice 
do dutých stěn!
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9268-94**9264-22**9263-22**

Další položky z produktové řady 
O-range ECON®:

9273-91** 9280-22** 9254-22**9266-22** 9252-22** 9253-22**

Vhodné nářadí

** k dostání také bez obsahu halogenů

1085-99

Vhodné příslušenství: 

1190-021090-12 1040-16 1040-251040-20

Ø 68 mm

1083-70 1083-51

Ø 68 mm

 

Položka Kombinovaná 
krabice  
O-range ECON® Fix

Kombinovaná krabice  
O-range Econ® Fix 
(bez obsahu halogenů)

Nástavec nástrojů  
O-range ECON® Fix 

Průchodka Průchodka 
(bez obsahu  
halogenů)

Hloubka 62 mm 62 mm

Ø frézovaného otvoru 68 mm 68 mm

Montážní otvory / přístrojové šrouby 4 / 2 4 / 2   –   –

Prostupy pro trubky ECON®  

do max. Ø 25 mm
2 2

Prostupy pro vedení 3 × 1,5 mm² 3 3

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

3 3

bez obsahu halogenů   – •   – •

vzduchotěsná • • • •

VDE / ÖVE • / • • / •

Obj. č. 9264-12 9264-72 1090-12 9060-98 9060-78

Balení vnitřní / zásilka 25 / 250 25 / 250 10 / 100 25 / 100 25 / 100
 

režné zdivo

CLT panel,
masivní dřevo

OSB

sádrovláknitá deska*

Oblasti použití

Součástí dodávky je 25 ks O-range ECON® Fix a nástavec pro rychlou a bezpečnou instalaci.
Kombinované krabice O-range ECON® Fix se hodí pro bezpečné upevnění ve vícevrstvých stěnových konstrukcích, jako jsou např. OSB desky ve spojení se sádrokartonovými deskami (GKB), ve stěnách z CLT 
panelů, lepeného vrstveného dřeva, ve stěnách z masivního dřeva a v jednovrstvých stěnových konstrukcích ze sádrovláknitých desek (GF) podle normy ČSN EN 15283-2. Navíc je lze použít pro instalace 
v režném zdivu.
*Při montáži do stěnových konstrukcí, které sestávají výhradně ze sádrokartonových desek (GKB) dle DIN 18180 nebo z vláknocementových desek dle ČSN EN 12467, pak je vhodným řešením produktový 
program O-range® s upevněním pomocí patek.


