
Protipožární ochrana. 
Systém krabic, krytů a průchodek 
pro protipožární stěny a stropy.
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Pro bezpečné funkce, prostory 
a únikové cesty. 
Protipožární technika. 

V  případě požární ochrany ve stavebnictví jsou na projektanty a montážní techniky 

technického zařízení budov kladeny obzvláště vysoké nároky. Zkušenost ukazuje, že požár 

může vzniknout kdykoliv a kdekoliv. Ani striktní požární předpisy zde neposkytují žádnou 

záruku. Největší potenciál nebezpečí nepředstavují samotné budovy, ale technická 

a elektrická zařízení. 

U 90 % obětí požáru a cca 70 % věcných škod nebyl rozhodujícím faktorem vlastní požár, 

ale nebezpečné toxické zplodiny z  hoření. Kromě předcházení vzniku požáru a hašení 

požáru je nezbytné zabránit vzniku a šíření kouře.

Nejdůležitější úkoly preventivní požární ochrany jsou záchrana lidských životů a minimalizace 

věcných škod. Přitom je nutné zaručit především zachování funkčnosti požárně technických 

zařízení, použitelnost únikových cest a přístup pro záchranáře.

Protipožární systémy KAISER již více než 10  let poskytují spolehlivá řešení pro 

elektroinstalace v protipožárních stěnách a stropech, jež zajišťují požadované třídy požární 

odolnosti také v  případě požáru. Inteligentní produkty pro aktivní a  preventivní požární 

ochranu ze žáruvzdorných a  bezhalogenových materiálů, které splňují aktuální zákonné 

a technické požadavky. Produkty pro stěny a stropy v budovách a pro konstrukční stěny lodí. 

Produkty, které díky své spolehlivosti mohou zachránit lidské životy a zamezit katastrofám.
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Požadavky Produktová řešení

  Instalace do stěn

Odborně a v souladu s normami. Protipožární krabice pod omítku. 10

Pro protipožární stěny až EI120 nebo F60-B,  
instalační šachty a kanály.

Protipožární krabice HWD 90. 12

Bezpečně do dutých stěn. Protipožární krabice HWD 68. 16

  Instalace do stěn. Průchodka a prostup

Průchodky a prostupy v dutých stěnách, zdivu a betonu. Protipožární izolace. 18

Bezpečná průchodka a prostup. Také dodatečně. Izolace průchodek pro kabely LS 90. Izolace průchodek pro trubky RS 90. 19

Instalace také do betonu a zdiva. Izolace průchodek pro trubky a kabely LS 90 / RS 90. 19

Společný prostup každou stěnou. Bezpečně a dodatečně. Systém izolace krabic DS 90 a DS 90 / 74 mm. 20

Instalace také do betonu a zdiva. Systém izolace krabic DS 90 a DS 90 / 120 mm. 21

Snadné uzavření. Trvale těsné. Těsnicí zátka. 22

  Instalace do stropů

Pro protipožární stropy EI30–EI90. Protipožární krabice HWD 30. 24

Pro svítidla a reproduktory. Protipožární krabice FlamoX®. 26

Izolace do protipožárních stropů. Systémy izolací do stropu DS 90 / 74 mm a DS 90 / 120 mm. 28

Ochrana proti skrytému nebezpečí požáru. Vestavná krabice ThermoX®. 32

Vzduchotěsná instalace a preventivní protipožární ochrana. Vestavná krabice ThermoX® LED. 34

  Instalace do stěn lodi

Ohnivzdorné a kouřotěsné stěny v lodních kajutách. Protipožární technika v lodním stavitelství. 36

Pro stěny lodních kajut. Protipožární krabice HWD B15. 36

Protipožární technika. Přehled. 38

PROGRAM KAISER. 40

Zákonné požadavky na protipožární techniku. 4

Třídy stavebních hmot a třídy požární odolnosti. DIN 4102. 6

Stěny a stropy. DIN 4102. 7

V nouzové situaci udržuje cesty volné. Technika AFS KAISER. 8

Společnost KAISER vlastní povolení pro protipožární izolace platné po celé Evropě. 9

Instalace KAISER. Snadno a bezpečně. 9

Bezpečnost a požární ochrana v elektroinstalaci. Žáruvzdorné a bezhalogenové. 9

Protipožární ochrana

Příslušná produktová videa naleznete na adrese www.youtube.de/kaiserelektro.
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Zákonné požadavky.  
Protipožární technika. 

*§ 14 MBO protipožární ochrana listop. 2002

Stavební zařízení je nutné uspořádat, zřídit, změnit a udržovat tak, aby 
bylo preventivně zamezeno vzniku požáru a šíření ohně a kouře (šíře-
ní požáru) a aby při požáru byla možná záchrana osob a zvířat a účin-
né hašení.

Zemské stavební řády (LBO) rozdělují budovy na:

•  budovy běžného druhu nebo užívání 

(obytné budovy a budovy srovnatelného užívání)

•  budovy zvláštního druhu nebo užívání  

(průmyslové stavby, shromaždiště nebo nemocnice ...)

Stavební právo v Německu spadá z důvodu federálního uspořádání do 

kompetencí spolkových zemí. Spolková ministerstva zodpovídající za 

stavebnictví vyvíjejí ve společné pracovní skupině (ARGEBAU) vzorové 

návrhy zákonů, které pak mohou v příslušné spolkové zemi s více nebo 

méně změnami platit jako zákon, nařízení nebo směrnice země. § 14* 

vzorového stavebního řádu (MBO) definuje základ protipožární ochrany:

Požadavky stavebních řádů (BauO) a  zemských stavebních řádů 

(LBO) jsou ještě doplněny o  různá nařízení, prováděcí předpisy a normy 

stavebního dozoru. Kromě toho je nedostatečná protipožární ochrana 

považována za vědomě skrytou vadu s  30letou zárukou. Projektanti 

a  podnikatelé dokonce po celou dobu používání budovy podléhají 

prevenční povinnosti. Dojde-li k újmám na zdraví osob (usmrcení), použije 

se německý trestní zákoník s § 319 (ohrožení na stavbách) a odpovědným 

osobám zde hrozí vysoké peněžité pokuty nebo také tresty odnětí svobody.



5

Technické informace

čistá výška 
podlahy≤ 13 m

Ostatní budovy
H > 8 m

Výškové budovy
1 obytná místnost

Budovy

čistá výška 
podlahy≤ 22 m

čistá výška 
podlahy ≤ 7 m

≤
 8

 

Obytné budovy

s malou výškou
možnost opření žebříku H ≤ 8 m

čistá výška podlahy ≤ 7 m

Zásah hasičů s výsuvnými žebříky

Třída budovy 1
• volně stojící budovy  

 do výšky 7   m

 max. 2 užitné jednotky 

 (max. 400 m2)

a 

•  volně stojící zemědělsky  

nebo lesnicky využívané 

budovy

Třída budovy 2
•  budovy do výšky 7   m  

max. 2 užitné jednotky 

(max. 400 m2)

Třída budovy 4
• budovy do výšky 13 m

  užitné jednotky 

 vždy max. 400 m2

Třída budovy 5
•  ostatní budovy 

včetně podzemních 

staveb.

Třída budovy 3
• ostatní budovy

 do výšky 7   m

Stavební řád (BauO) reguluje podmínky, které je nutné dodržovat 

u každého stavebního záměru. Požadavky se vztahují na pozemek a jeho 

zástavbu. K požadavkům patří:

• dodržování vzdáleností

• statika

• předpisy pro únikové cesty

• ochrana proti vlhkosti

• protipožární ochrana a tepelná ochrana

Norma DIN 4102 definuje požadavek na vlastnosti stěn a stropů pro 

třídy požární odolnosti. Předepsaná třída požární odolnosti závisí na 

užívání budovy a třídě budovy (viz tabulka níže). 

Pro „budovu zvláštního druhu nebo užívání“ platí doplňující 

nařízení jako nařízení o  shromaždištích (MVSTättV), nařízení 

o prodejnách (MvkVO), nařízení o stavbě nemocnic (KhBauVO), směrnice 

o  stavbě škol (MschulbauR) nebo také směrnice o  průmyslových 

stavbách (MidBauRL). 

Stavební prvek

§ MBO Třída budovy
§ 2 1 2 3 4 5
1) h ≤ 7 m h ≤ 13 m h ≤ 22 m

Nosné stěny, podpěry § 27 F0 F30 F30 F60 F90
Nosné stěny, podpěry v suterénu F30 F30 F90 F90 F90
Nosné stěny, podpěry v podkroví,  
když jsou nad nimi obývací prostory

F0 F30 F30 F 60 F90

Venkovní zdi, které nejsou nosné § 28 žádná A nebo F30 A nebo F30
Dělicí stěny § 29 F0 F302) F30 F60 F90
Stropy § 31 F0 F30 F30 F60 F90
Stropy v podkroví, když jsou nad nimi obývací prostory F0 F30 F30 F60 F90
Stropy v suterénu F30 F30 F90 F90 F90
1) Výška se vztahuje na horní hranu podlahy nejvyššího podlaží nad povrchem terénu         2) Neplatí pro obytné budovy

Ve zvláštních stavbách (např. směrnice o výškových stavbách) nebo požárních a komplexních stěnách (VdS 2234) může být třída požární odolnosti do F180.

Požadavky na protipožární ochranu dle MBO

Přiřazení tříd protipožární ochrany a požární odolnosti ve stavebnictví
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  A1  nehořlavé stavební materiály 
bez organických složek

hořlavé stavební materiály 
nesnadno hořlavé

  A2  nehořlavé stavební materiály 
s organickými složkami

  B2  hořlavé stavební materiály 
normálně hořlavé

Třídy stavebních materiálů  
a třídy požární odolnosti. 

DIN 4102.
Požární chování stavebních materiálů pro stěny nebo stropy je 

ovlivněno druhem, konstrukcí, povrchem, hmotou, materiálovými spoji 

a  technikou zpracování.  Stavební materiály jsou podle svého požárního 

chování rozděleny do tříd A nebo B:

Doba odolnosti proti požáru je minimální doba v minutách, během 

níž nesmí stavební prvek při požárním zatížení překročit teplotní nárůst 

v průměru 140 K (bodově max. 180 K) na straně odvrácené od ohně 

(dle DIN 4102-2). 

Doba odolnosti vůči požáru je rozdělena na následující třídy: 

F0/30 brání šíření požáru

F60 silně brání šíření požáru

F90/120/180    odolnost vůči požáru / vysoká odolnost vůči 

požáru

Třída stavebních materiálů A – nehořlavé stavební materiály

A1 – bez organických složek

A2 – s organickými složkami

Třída stavebních materiálů B – hořlavé stavební materiály

B1 – nesnadno hořlavé stavební materiály

B2 – normálně hořlavé stavební materiály

B3 – vysoce hořlavé stavební materiály

Příklady tříd požární odolnosti:

Stěny, stropy, podpěry F30/60/...

Požární stěny F90/120/...

Protipožární uzávěry (dveře atd.) T30/60/...

Izolace pro kabely S30/60/90/...

Instalační kanály I30/60/90/...

Prostupy pro trubky R30/60/90/...

Zachování funkčnosti 
elektr. kabelů E 30/60/90/...

Příklady označení:

F30-A  bránící šíření požáru / nehořlavé stavební materiály

F30-B  bránící šíření požáru / hořlavé stavební materiály

F90-A  žáruvzdorné/nehořlavé stavební materiály

F30-AB   bránící šíření požáru / nehořlavé a hořlavé stavební materiály

  B1  
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Technické informace

Stěny a stropy. 
DIN 4102.
Protipožární stěny nebo stropy v zásadě nesmějí mít žádné 

otvory. Je-li to však nezbytné pro užívání budovy, musejí být 

uzávěry oken, kanálů nebo instalací provedeny s  požární 

odolností minimálně 30 až 90 minut (např. F30-F90 / EI30-EI90). 

Chybně provedené otvory by značně oslabily oddělení požárních 

úseků.

Protipožární stěny třídy požární odolnosti F30-F180 dle DIN 

4102-4 jsou jednovrstvé nebo dvouvrstvé, nenosné vnitřní dělicí 

stěny s  tloušťkou stěny od 100  mm, izolační materiál dle DIN 

4102-17 a  sádrokartonové desky 2× 12,5  mm. Dle normy 

DIN 4102 není přípustná montáž krabic do duté stěny proti sobě 

a montáž jednotlivých krabic je jen podmíněně přípustná. Přitom 

je zapotřebí dodatečné obalení, např. sádrou, vláknovým 

silikátem a podobnými materiály.

Protipožární krabice a kryty KAISER splňují tyto požadavky v plném 

rozsahu.

Protipožární stropy dle DIN 4102 jsou buď samostatné stropní konstrukce 

nebo zavěšené stropy ve spojení se stropy konstrukčního typu I, II, nebo III 

(betonové stopy, cihlové stropy). Od třídy požární odolnosti F30 předepisuje 

norma DIN  4102 uzavřenou pohledovou plochu. Otvory, např. pro 

svítidla, je nutné opatřit odpovídající izolací. 

Protipožární krabice FlamoX®od firmy KAISER (viz strana  26) byly 

vyvinuty speciálně pro stropy F30.

1  + 2 Konstrukce stěny s kovovými stojkami F90 podle DIN 4102, část 4.

3  Konstrukce masivní zdi EI90.

4  Podhledy pod nosnou částí stropu dle 4102-4 konstrukčního typu I, II, III. Stropní konstrukce z nosné části stropu a podhledu poskytuje 
požadovanou požární odolnost.

5  Samostatné zavěšené stropy. Samostatný zavěšený strop poskytuje požadovanou požární odolnost nezávisle na nosné části stropu.

6 Požární zatížení ze stropního dutého prostoru.

místa měření

místa měření

místa měření
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AFS – Active Fire Stop – garantuje preventivní protipožární ochranu. 

Požární zatížení shora, zdola, zepředu nebo zezadu: rychle se aktivující 

tvořič izolační vrstvy v  krabicích, krytech a  průchodkách v  případě 

požáru ihned reaguje a  spolehlivě vypění instalační otvor. Třída 

požární odolnosti stěny F30–F120 nebo stropu F30–F90 zůstane 

zachována. Tím se spolehlivě zamezí šíření požáru a kouře. 

Technika AFS KAISER zachová v případě požáru třídu ochrany před 

požárem ve stěnách a stropech i při montáži proti sobě bez obložení. 

K montáži připravené systémy s  technikou AFS zaručují certifikovanou 

bezpečnost a bezproblémovou instalaci.

V nouzové situaci udržuje cesty volné.
TEcHNIKA AFS KAISER.

Vysoký standard a  spolehlivost techniky AFS zajišťují záchranu 

lidských životů a  zamezují katastrofám  – v  budově i  v  lodním stavitelství. 

V krabicích do dutých stěn, pod omítku a do stropů, v montážních krytech 

a v izolacích je tato inteligentní technika již dnes standardem firmy KAISER.

Při vystavení teplu se tvořič izolační vrstvy napění, a zabrání tak šíření ohně a zplodin.
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Protipožární ochrana

Inovativní protipožární izolace od firmy KAISER ručí za celoevropsky 

certifikovanou kvalitu, na kterou se můžete spolehnout! Všechny protipožární 

systémy KAISER jsou optimální pro odbornou elektroinstalaci do 

protipožárních stěn a  betonových a  pórobetonových stropů. Izolace pro 

kabely i trubky, krabice a stropy od firmy KAISER zachovávají třídu požární 

odolnosti a neuvolňují žádné nebezpečné látky. 

Protipožární izolace KAISER tak umožňuje rychlé, odborně provedené a ve 

všech ohledech bezpečné protipožární odizolování stěn.

Všechny certifikace naleznete v  sekci ke stažení na stránkách www.kaiser-

elektro.de

Protipožární systémy KAISER – 

celoevropsky certifikovaná kvalita!

KAISER – základ dobré instalace.
Snadno, bezpečně a čistě.
Protipožární produkty KAISER lze instalovat jednoduše, bezpečně 

a  čistě. Vzhledem k  tomu, že lze protipožární produkty namontovat 

pomocí standardních nástrojů – zcela bez mazání a tmelení, je instalace 

téměř bezpracná a nevyžaduje žádné školení!

Na stránkách www.kaiser-elektro.de a na našem

kanálu YouTube www.youtube.de/kaiserelektro naleznete 

informativní animace produktů pro montáž a funkci.

Odolnost krabic a  schránek do dutých stěn vůči žhavému 

drátu se testuje pomocí zkoušky žhavým drátem, tedy bez 

otevřeného plamene, při teplotě 850  °C. Přitom je nutné doložit, že 

krabice jsou samozhášivé, tedy že v případě vadné elektroinstalace 

nezpůsobí krabice namontované do dutých stěn žádný požár. 

Nezávisle na tom je nutné dodržet příslušná protipožární opatření 

stěnové konstrukce.

U  krabic do dutých stěn se zkušební značkou VDE je odolnost vůči 

žhavému drátu testována a potvrzena dle VDE 0471/EN 60695-T. 2-10.

Bezhalogenové krabice do dutých stěn

Vedle bezhalogenových protipožárních produktů jsou navíc všechny krabice 

KAISER pro montáž do dutých stěn nabízeny v programu v bezhalogenovém 

provedení, stejně jako mnoho příslušenství. Tyto produkty jsou k dispozici 

v bílé barvě, která je spolehlivě odlišuje od ostatních produktů.

 
Odolné vůči žhavému drátu 
a bezhalogenové.

bez obsahu

halogenů
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1 2 3 4

INOVACE

1  Přesné prostupy pro vedení a trubky vytvoříte pomocí univerzálního otvíráku pro otvory (obj. č. 1085-80).

2  Upevnění se provádí jednoduše sádrou nebo maltou. Speciální protipožární malta není nutná.

3 Pro jednostrannou montáž (minimální tloušťka zbývající stěny ≤60 mm) a pro přímou protilehlou montáž.

4   Pro protipožární stěny F30–F120 (EI30–EI120).

Odborně a v souladu s normami. 
Protipožární krabice pod omítku.
Inovativní protipožární krabice pro instalaci pod omítku do masivních protipožárních zdí 

zachová dobu požární odolnosti protipožární stěny F30–F120 (EI30–EI120) i  přesto, že je v  ní 

uložená elektroinstalace. 

Protipožární krabice pod omítku zajišťuje bezpečné a kouřotěsné uzavření protipožární stěny, 

i když je při protilehlé nebo jednostranné montáži tloušťka zbývající stěny menší než 60 mm, 

jež vyžaduje norma DIN 4102-4. To umožňuje technika AFS. Jedná se o  obklopující tvořič 

izolační vrstvy, který se v případě požáru velmi rychle napění. Tímto způsobem samočinně uzavře 

instalační otvory a  zachová požární odolnost stěny. Tak je spolehlivě zamezeno šíření kouře 

a ohně instalačními otvory. 

56 dB

Index 

neprůzvučnosti 

R’w až
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EI30–EI120

≤60 mm

ETA-18/0091

Schválení 
konstrukčního typu

Z-19.21-2413 

Protipožární ochrana | Protipožární krabice pod omítku

Vhodné nástroje jako univerzální otvírák pro otvory  
(obj. č. 1085-80) a diamantovou vrtací korunku  
(obj. č. 1088-02) naleznete na str. 38

Protipožární krabice pod omítku 
Obj. č. 1564-01

• Pro protipožární stěny EI30–EI120

• Pro minimální tloušťky zbývající stěny ≤60 mm

• I pro přímou protilehlou montáž

• Montáž až 5 kombinací

•  Variabilní kombinovaná průchodka pro trubky 

do velikosti M25

• S protipožárním víkem lze použít jako spojovací krabici

Protipožární krabice pod omítku od firmy KAISER zamezují 

v masivních protipožárních zdech jako první svého druhu 

šíření ohně a  kouře instalačními otvory. I  při tloušťce 

zbývající stěny menší než potřebných 60 mm je zachována 

účinná protipožární ochrana.

Protipožární víko 
Obj. č. 1184-94

Díky technice AFS zůstane  
zachována protipožární ochrana.

Minimální tloušťka zbývající stěny ≤60 mm 
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1 2 3 4

EI30 
– 

EI120

F30-B 
– 

F60-B

Pro protipožární stěny do EI120. 
Protipožární krabice HWD 90.

• Pro protipožární stěny EI30–I120, F30-B/F60-B 

• Zachovává protihlukovou funkci stěny

• Je možná i dodatečná instalace

•  S protipožárním víkem lze použít jako spojovací krabici

• I pro přímou protilehlou montáž

Od uvedení první protipožární krabice pro protipožární stěny na trh v roce 2006 

bylo spektrum použití neustále rozšiřováno. Další vývoj techniky AFS vedl k tomu, 

že protipožární krabice odolají požáru až po dobu 120 minut. Německý ústav 

stavební techniky (DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik) navíc nyní rozšířil 

certifikaci protipožárních krabic také na dřevěné stěny s konstrukcí z dřevěného 

rámu a dřevěných panelů do F60-B.

Osvědčená snadná montáž se nezměnila. Také přímá protilehlá montáž až 

do pětinásobné kombinace zůstává zachována až do třídy požární odolnosti 

EI 120 (max. trojnásobná kombinace u  F60-B). Všechny krabice typu HWD 90 

zachovávají v plném rozsahu protihlukovou funkci až do indexu neprůzvučnosti 

77 dB.

1 S protipožárním víkem lze použít jako spojovací krabici.
2   Plně izolované propojení kombinovaných krabic se provede pomocí průchodky (obj. č. 9060-78).
3   Krabice pro elektroniku vytváří dostatek místa pro rezervní vedení při montáži komunikačních a síťových krabic.
4   Krabice pro elektroniku lze kombinovat navzájem nebo s kombinovanou krabicí.

77 dB

Index 

neprůzvučnosti 

R’w až



    13

ETA-18/0091

Schválení 
konstrukčního typu

Z-19.21-1788 

Schválení 
konstrukčního typu

Z-19.21-2064 

Protipožární ochrana | Protipožární krabice HWD 90

Vhodnou frézu o Ø 74 mm (obj. č. 1084-10 ) naleznete na straně 38.

• Pro protipožární stěny EI30–I120, F30-B/F60-B 

• Zachovává protihlukovou funkci stěny

• Je možná i dodatečná instalace

•  S protipožárním víkem lze použít jako spojovací krabici

• I pro přímou protilehlou montáž

Krabice pro elektroniku HWD  90 má potřebný instalační prostor pro 

elektronické spínací přístroje, datové zásuvky, vedení a svorky. Lze ji osadit 

jak kabely, tak i instalačními trubkami do velikosti M25.

• Lze použít i jako dvojitou krabici

•  Extra velký prostor pro připojení komunikační a síťové techniky

•  Dodatečný prostor pro elektronické komponenty  

(KNX aktory, relé, rádiové moduly, komunikační techniku)

EI30 
– 

EI120• Minimální tloušťka stěny 100 mm
•  Oboustranné obložení 

- min. 12,5mm minerálními, nehořlavými stavebními deskami 
  (např. sádrokartonové desky, cementovláknité desky) 
- min. 40 mm silná, nehořlavá minerální vlna  
  (např. skelná vata, kamenná vlna atd.)

•  Objemová hmotnost min. 40 kg/m³

Sádrokartonové stěny montované za sucha
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EI30–EI120, F30-B, F60-B

Ø 74 mm Ø 74 mm

2× Ø 74 mm

21

543

EI30 
– 

EI90

•  Ocelové stojky
•  Oboustranně dvojité obložení nehořlavými minerálními sádrovými 

nebo cementovými stavebními deskami 
- 20 mm (při použití přístrojové krabice) 
- 25 mm (při použití kombinované krabice)

•  I30 – bez izolace
•  I60 – 40 mm / 100 kg/m³, 60 mm / 50 kg/m³, 80 mm / 30 kg/m³
•  I90 – 40 mm / 100 kg/m³ Termarock 100

Použití HWD 90 v šachtových stěnách je povoleno jen v Německu 
na základě všeobecného schválení konstrukčního typu. Při použití 
v jiných zemích je nutné dodržovat tamější platné doklady, normy, 
směrnice nebo předpisy.

 1-2  Krabice pro elektroniku HWD 90: přídavný prostor pro elektronické komponenty (KNX aktory, relé, rádiové moduly, komunikační techniku)
 3 Možnost přímé protilehlé montáže.
 4 Plně izolované propojení.
 5 Použití v instalačních šachtách a kanálech

Instalační šachty a kanály
Přístrojová krabice  
HWD 90
Obj. č. 9463-01

Protipožární víko 

Obj. č. 1184-94

Kombinovaná krabice 
HWD 90 
Obj. č. 9464-01

Krabice pro elektroniku 
HWD 90 
Obj. č. 9462-94

Průchodka
Obj. č. 9060-78
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321

1 Pro stěny s konstrukcí z dřevěných panelů nebo dřevěných rámů F30-B a F60-B se skelnou vatou / kamennou vlnou nebo s izolací z dřevěných vláken.
2 Ve stěně F60-B jsou možné až trojnásobné kombinace. U stěny F30-B jsou možné až pětinásobné kombinace.
3 Krabice pro elektroniku HWD 90 je rovněž certifikovaná pro uvedené konstrukce stěny.

Stěny montované za sucha v dřevěných konstrukcích

NOVÉ• Pro stěny z dřevěných rámů nebo dřevěných panelů
• Také pro stěnové systémy s izolací z dřevěných vláken
• Minimální tloušťka stěny: 109 mm
•  Oboustranné obložení

Brandschutzdosen mit erweiterter DIBt-Zulassung.

Brandschutzdosen HWD 90.
Jetzt auch für Holztafel- und 
Holzrahmenbau. 

zertifiziert
F30-B 

- 
F60-B

NEU

Informační materiál „Protipožární krabice 
HWD 90 pro konstrukce z dřevěných panelů 
a dřevěných rámů“

1
2

2
1

3
1

2
2

1
3

1   12,5 mm GKF sádrokartonová protipožární deska 
2   15mm OSB/MDF, CLT panely nebo dřevotřískové desky
3    60 mm izolace z dřevěných vláken, skelné vaty nebo 

kamenné vlny 40 × 80 dřevěný trám

1   9,5mm GKB sádrokartonová stavební deska 
2   15mm OSB/MDF, CLT panely nebo dřevotřískové desky
3    40 mm izolace z dřevěných vláken, skelné vaty nebo 

kamenné vlny 60 × 40 dřevěný trám

F60-BF30-B

Produktový film

Protipožární ochrana | Protipožární krabice HWD 90

centrovací nástavec 68/74: pro rozšíření stávajících instalačních 
otvorů z Ø 68 mm na Ø 74 mm, přesné vedení pro frézu 
do dutých stěn MULTI 4000.

Vhodnou frézu o Ø 74 mm naleznete 
na straně 38.
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1 2 3 4

Ø 68 mm

1   Plně izolované propojení přístrojových a kombinovaných krabic pomocí 

průchodky (obj. č. 9060-68).

2   Vylomitelný prostup pro kabely s příchytkou podle DIN EN 60670.

3   Až 6 možností prostupů kabelů pro plášťová vedení s vnějším průměrem 

4–11,5 mm.

4  HWD 68 se instaluje do standardního otvoru o Ø 68 mm.

Bezpečně do dutých stěn. 
Protipožární krabice HWD 68.
Protipožární krabice HWD  68 tvoří základ dobré požární ochrany. Přesvědčí svou rychlou 

a snadnou montáží. Jak přístrojové, tak i kombinované krabice se instalují do 68mm frézovaného 

otvoru a lze je snadno kombinovat pomocí průchodky. Obzvláště skvělé je snadné zavedení kabelů 

s pláštěm. Kabely lze bez použití nářadí vložit do příslušného prostupu. 

Protipožární krabice HWD  68 jsou vybavené technikou AFS  – tvořičem izolační vrstvy, který 

v případě požáru samočinně uzavře instalační otvor a zamezí dalšímu šíření ohně a kouře. 

INOVACE

• Pro protipožární stěny EI30–EI90

• Možnost dodatečné instalace

• Pro otvory o Ø 68 mm

• Pro přímou protilehlou montáž

• Snadno vylomitelný prostup pro kabely

•  S protipožárním víkem lze použít jako spojovací 

krabici

69 dB

Index 

neprůzvučnosti 

R’w až
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3 -

EI30–EI90

Schválení 
konstrukčního 

typu
Z-19.21-2321 

Protipožární ochrana | Protipožární krabice HWD 68

HWD 68 se hodí pro protipožární stěny EI30–
EI90. Funkčnost protipožární ochrany zůstane 
zachována i  při montáži krabic přímo proti 
sobě.

Přístrojová krabice 
HWD 68
Obj. č. 9463-02

Kombinovaná krabice
HWD 68
Obj. č. 9464-02

Průchodka
Obj. č. 9060-68

Vhodnou frézu (obj. č. 1083-10) naleznete na straně 38.

Ø 68 mm Ø 68 mm

Protipožární víko 

Obj. č. 1184-94

ETA-18/0418
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ETA-17/0449

Průchodky a prostupy  
v dutých stěnách, zdivu a betonu.
Protipožární izolace.
Izolace do protipožárních stěn jsou zapotřebí, pokud je nutné vést kabely nebo trubky skrz 

zdi s  určitou třídou požární odolnosti. Pro zachování třídy požární odolnosti je nutné provést 

odbornou izolaci otvoru, což zabrání šíření ohně či kouře. 

Řešení KAISER zaručují rychlé a především absolutně bezpečné a spolehlivé odizolování pro 

případ požáru. Časově náročné a  nečisté zpracování protipožárního tmelu, pěny, malty nebo 

protipožárního nátěru kompletně odpadá. Montáž je stejně jednoduchá jako u krabice do dutých 

stěn od firmy KAISER. 

• Bezpečná, viditelná, certifikovaná protipožární izolace 

• Pro průchodky a prostupy ve zdech

• Bez tmelení a mazání 

• Samočinné utěsnění spár a zaklínění

• Nedestruktivní dodatečná instalace 

• Pro kabelové svazky i samostatné instalační trubky

• Také pro kombinace kabelových svazků a svazků trubek

 Průchodku pro kabely LS 90 a průchodku  

pro trubky RS  90 lze zcela jednoduše 

namontovat v  několika krocích. Pomocí 

odpovídající frézy nebo vrtáku se zhotoví 

instalační otvor a vloží se flexibilní průchodka. 

Pro dodatečnou montáž lze průchodku otevřít 

a  nasunout na stávající kabel nebo trubku. 

Průchodky pro kabely a  pro trubky lze 

uspořádat do skupiny.
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1

3

2

4

3 -

Protipožární ochrana | Protipožární izolace

1  Izolaci pro kabel a trubku lze jednoduše rozevřít a navléci na kabel nebo trubku. 

2 Prostupy masivním zdivem podle normy DIN 1053.

3 Stěnový prostup betonovou zdí dle DIN 1054.

4  Pro stavební otvory menší než Ø 35 mm, odstraňte postranní odtrhávací pásek na RS90.

76 dB

Index 

neprůzvučnosti 

R’w až
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3 -

 Systémy průchodky pro více kabelů DS  90  / 74  mm a  DS  90  / 

120 mm se skládají ze dvou dílů, které se jednoduše nasunou na sebe 

a  zaaretují. Válec průchodky, který s  technikou AFS uzavírá stěnu, se 

zasune do frézovaného otvoru o Ø 74 mm nebo Ø 120 mm a jednoduše se 

upevní stejně jako krabice do dutých stěn od firmy KAISER. Poté se okolo 

kabelů položí těsnicí prvek, nasune se na válec průchodky a  pomocí 

bajonetového uzávěru se otočením doprava uzavře se slyšitelným 

zaklapnutím. Tím je zaručeno bezpečné uzavření prostoru.

Pro nedestruktivní dodatečné osazení lze těsnicí prvek otevřít a obratem 

ruky protáhnout další kabely. Průchodku pro více kabelů lze bez dalšího 

utěsňování opětovně uzavřít.

 Oba systémy průchodek pro více kabelů DS  90  / 74  mm 

a DS 90 / 120 mm umožňují bezpečnou, viditelnou a certifikovanou 

protipožární izolaci prostupů pro kabely a trubky v protipožárních 

stěnách (EI30–EI90) lehké konstrukce a  v  masivních stěnách 

z  betonu a  zdiva. Umožňují izolaci jednotlivých kabelů a  svazků 

kabelů a  rovněž jednotlivých elektroinstalačních trubek a  svazků 

trubek. Dvoudílný válec průchodky a  rozevírací těsnicí prvek 

umožňují také montáž u  již instalovaných kabelů nebo trubek. 

Prodloužením těsnicího prvku s  chladicími žebry je dosaženo 

a zajištěno uspořádaného sdružení a tím optimálního utěsnění pro 

kouřotěsné uzavření prostoru pomocí speciálních pěnových 

vložek. Extra velký těsnicí límec zajistí kouřotěsné uzavření 

prostoru i u nečistých otvorů. Montáž systémů průchodek pro více 

kabelů v  betonových a  zděných stěnách se provádí bez použití 

speciálních protipožárních materiálů. Pro montáž jsou dostačující 

otvory o Ø 82 mm nebo Ø 150 mm a běžné materiály pro upevnění 

jako sádra, malta nebo rychletuhnoucí cement.

Maximální osazení kabelů!

DS 90 / 74 mm

• Svazek kabelů Ø ≤40 mm (plné osazení)

• Největší jednotlivý kabel ve svazku Ø ≤15 mm

• Největší jednotlivý kabel Ø ≤21 mm

• Elektroinstalační trubky Ø ≤40 mm  

DS 90 / 120 mm

• Plné osazení do Ø 74 mm se svazkem kabelů a/nebo trubek

• Největší průměr kabelu 29 mm

• Elektroinstalační trubky do M63

77 dB

Index 

neprůzvučnosti 

R’w až
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3 -

ETA-14/0159

Protipožární ochrana | Protipožární izolace

Systémy průchodky 
pro kabely LS 90  
obj. č. 9459-01

Systém průchodky pro  
více kabelů DS 90 / 74 mm  
obj. č. 9459-03

Systém průchodky pro  
více kabelů DS 90 / 120 mm  
obj. č. 9459-04

Systém průchodky 
pro trubky RS 90 
obj. č. 9459-02

Vhodné nástroje a označovací štítky naleznete na straně 38.

Certifikace DIBt potvrzuje spolehlivou kvalitu 

systémů průchodek pro více kabelů KAISER 

DS 90 / 74 mm a 120 mm.

72 dB

Index 

neprůzvučnosti 

R’w až
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Zertifikat
über die Qualität der Luftdichheit

Bauteil: Dichtstopfen (Kaiser GmbH & Co. KG)
Dichtstopfen Typ 16/20/25/32/40 

Prüfobjekt:

Gehäuse aus Spanplatten mit 28 Dichtstopfen der oben genannten Marke.
Die Dichtstopfen waren in Kabelrohren montiert mit Kabeldurchführungen.

Ergebnisse:

Mit Hilfe des BlowerDoor MessSystem und dem DG-700 wurden folgende
Werte für den Volumenstrom sowie a-Wert bei 10 Pascal Druckdifferenz erzielt:

Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf 28 Dichtstopfen:

V10 = 0,23 m³/h

a-Wert bei 10 Pascal bezogen auf die Fugenlänge:

a-Wert = 0,1 m³/h*m

Ingenieurgemeischaft
Bau + Energie + Umwelt GmbH
Im Energie- und Umweltzentrum
31832 Springe den 11.07.2011

Telefon 05044 / 975-30
11.07.2011 i. A. Sven Seidel Telefax 05044 / 975-44

≤ 0,1 m³/mh (daPa ²/³).

Die Anforderung für Bauteilanschlussfugen beträgt lt. DIN 4108-2:2003-07 Kapitel 7 Absatz 3

Die Dichtheit der Bauteilanschlussfugen der Dichtstopfen 16/20/25/32/40
erfüllt die Anforderungen.

certifikát kvality vzduchotěsnosti

V rámci obsáhlého testu Blower-Door nezávislý 

ústav otestoval a potvrdil vzduchotěsnost 

těsnicích zátek M16–M40. 

Snadné uzavření.  
Trvale těsné. Těsnicí zátka.

Těsnicí zátka s  technikou EcON®, pro utěsnění všech běžných elektroinstalačních trubek 

v  přístrojových krabicích nebo u  vývodů kabelů. Dlouhá těsnicí zátka s  třemi těsnicími břity 

a  různou šířkou se přizpůsobí dané instalační trubce a  zaručuje vzduchotěsné a  kouřotěsné 

uzavření i  šikmo řezaných trubek. Od velikosti trubky M25 jsou plochy membrány rozděleny 

pomocí dělicích přepážek. Ty zajišťují bezpečný průběh vedení a zamezují poškození a zaklínění 

vedení.

•  Pro prázdné instalační trubky ve vzduchotěsném provedení nebo do protipožárních úseků

•  Tři těsnicí břity s různými odstupy se optimálně přizpůsobí instalační trubce

• Zaručená vzduchotěsnost

• Protažení vodičů bez použití nářadí

• Zamezení zaklínění kabelů

• Pro všechny instalační trubky M16 až M40, Pg 9 až Pg 36, 3/4" a 5/8"
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1

2

M16Pg 95/8"M20Pg 113/4"M25Pg 16M32Pg 21M40Pg 36

3

Protipožární ochrana | Těsnicí zátky

1  Dlouhá těsnicí zátka se třemi těsnicími břity a různou šířkou se optimálně přizpůsobí dané instalační trubce.

2 I u šikmo uříznutých trubek vznikne vzduchotěsný uzávěr.

3  Oddělovací přepážky v ploše membrány zajišťují bezpečné vedení kabelů.

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 zátka M 32
Obj. č. 1040-32

Těsnicí zátka M 40
Obj. č. 1040-40
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Pro protipožární stropy EI30–EI90.  
Stropní krabice HWD 30.

Instalační krabice HWD 30 pro protipožární stropy zaručují spolehlivou požární ochranu 

EI30–EI90. Integrovaný tvořič izolační vrstvy technologie KAISER AFS v případě požáru okamžitě 

vypění a uzavře otvor ve stropě. HWD 30 zajistí bezpečnost i v případě dodatečné instalace. 

• Pro protipožární stropy EI30–EI90

• Bez nutnosti nového obložení

•  Pro montáž např. detektorů kouře, svítidel, detektorů pohybu atd.

•  S protipožárním víkem lze použít také jako spojovací krabici

• Je možná i dodatečná instalace

Příklady použití

Stropní krabice HWD 30 umožňuje např. instalaci čidel přítomnosti, kouřových detektorů nebo LED osvětlení únikových cest i do protipožárních stropů, 

aniž by tato instalace ovlivnila jejich třídu požární odolnosti.
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2

1

EI30–EI90

3

Ø 74 mm Ø 74 mm

3 -

ETA-18/0091

Požární ochrana | Stropní krabice HWD 30

2  Instalace stropní krabice HWD 30 s minerální vatou odpovídá třídě požární odolnosti EI60.

3  Instalace stropní krabice HWD  30 s  minerální vlnou Termarock  100 odpovídá třídě požární 
odolnosti EI90.

1  Instalace stropní krabice HWD  30 bez 
minerální vaty odpovídá třídě požární 
odolnosti EI30. 

Stropní krabice HWD 30
Obj. č. 9463-50

Stropní spojovací krabice 
HWD 30
Obj. č. 9464-50

Protipožární víko
Obj. č. 1184-94

Vhodnou frézu o Ø 74 mm (obj. č. 1084-10 ) naleznete na straně 39.

Schválení konstrukčního 
typu

Z-19.21-1788 
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INOVACE

Pro svítidla a reproduktory. 
Protipožární krabice FlamoX®. 

Popis funkce tvořiče izolační vrstvy v případě požáru (požární zátěž ze spodní či horní strany)

Při vystavení teplu se tvořič izolační vrstvy napění, a zabrání tak šíření ohně a zplodin.

Protipožární krabice FlamoX® jsou novou generací osvědčených protipožárních krabic pro 

montáž vestavných zařízení, jako je např. osvětlení, reproduktory nebo jiná zařízení v zavěšených 

protipožárních stropech.

U  nové generace krabic se rozměry přizpůsobily modernímu osvětlení, takže je univerzálně 

použitelná. Do vestavných krabic je nyní možné instalovat LED svítidla, svítidla s  kompaktními 

zářivkovými světelnými zdroji, nízkonapěťová a  vysokonapěťová halogenová svítidla a  také 

reproduktory a  další zařízení včetně potřebných provozních jednotek. Krabice je možné 

namontovat do protipožárních stropů jednoduše zespodu pomocí k  tomu vytvořeného 

instalačního otvoru. Díky nízké hmotnosti krabice není ani při nainstalovaných svítidlech nebo 

reproduktorech překročeno dodatečné povolené zatížení 5  kg/m². Nejsou tak nutná žádná 

dodatečná zavěšení. 

Krabice FlamoX® odpovídají třídě požární odolnosti F30 (EI30) a odolávají působení požárního 

zatížení shora i zespodu. Tím je možné zajistit optimální stavební požární ochranu pro protipožární 

stropy prostřednictvím elektroinstalační firmy. 

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 praxe 

starých staveb“ , zejména 

pro aplikace ve stávajících 

budovách.
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2 3 41

EI 30 

ETA-20/0238

Požární ochrana | Protipožární krabice FlamoX®

1  Po určení polohy svítidla vyznačte pomocí šablony pozice šroubů a výřez
2  Nasaďte krabici do stavebního otvoru a vyrovnejte ji
3  Upevňovací patky s  otvory pro jednoduché a  rychlé připevnění 

k protipožárnímu stropu pomocí šroubů
4  Vnitřek je tvořen protipožárním materiálem vytvářejícím izolační vrstvu 

a deskou, která v případě požáru krabici automaticky uzavře

Protipožární krabice
FlamoX®

Obj. č. 9435-04

Protipožární krabice
FlamoX®

Obj. č. 9435-03

Vhodný sortiment fréz pro montáž svítidel a reproduktorů naleznete na straně 39.

Podána žádost 

o všeobecné schválení 

konstrukčního typu.
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EI 90

ETA-14/0159

INOVACE

Izolace v protipožárních stropech. 
Systémy průchodky do stropu  
DS 90 / 74 mm a 90 / 120 mm.
Systémy průchodek do stropu KAISER DS 90 / 74 mm a DS 90 / 120 mm jsou zárukou zachování 

třídy požární odolnosti stropu EI30–EI90. Aby bylo možno účinně zabránit šíření ohně a kouře 

skrz prostupy kabelů a elektroinstalačních trubek v betonových nebo pórobetonových stropech, 

musejí být tyto prostupy uzavřeny izolací stejné třídy požární odolnosti, jakou má strop. To 

jednoduše, rychle a bezpečně zajistí systémy průchodek do stropu DS 90.

•  Bezpečná, viditelná, certifikovaná protipožární izolace

•  Speciální izolace pro stropní prostupy

•  Samočinné utěsnění bez tmelení a mazání

•  Nedestruktivní dodatečná instalace

•  Také pro kombinace kabelových svazků a svazků trubek

•  Jednoduchá a rychlá montáž shora

Certifikace DIBt potvrzuje 

spolehlivou kvalitu systémů 

průchodky do stropu KAISER 

DS 90 / 74 mm a 120 mm.
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1 2

3 4

1 Rozebíratelná montážní objímka s ochranou hran z materiálu tvořícího izolační vrstvu.

2  Přídržné pružiny pro rychlou a bezpečnou montáž shora.

3  Otvory pro uchycení patek a  pro upevnění systému průchodky pro více kabelů. Značka pro 
umístění patkových šroubů. 

4  Těsnicí příruba zajistí čisté a kouřotěsné uzavření stavebního otvoru.

Rozebíratelná montážní objímka pro dodatečnou 

montáž, pokud jsou kabely a  trubky již 

nainstalovány. 

Bednicí těleso

Pro přípravu instalace do betonových stropů nabízí firma KAISER bednicí těleso pro vytvoření potřebného otvoru.

Zkraťte těleso tak, aby odpovídalo tloušťce 

stropu.

Vázacím drátem upevněte těleso k výztuži. Po odbednění lze těleso beze zbytků vyjmout 

z otvoru.

Protipožární ochrana | Stropní izolace
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1 2 3 4

1 Kombinace kabelů a trubek.

2  Lze použít jako rezervní průchodku.

3  Plné osazení kabely o Ø 29 mm a trubkami do velikosti M63. 

4  Plné osazení kabely o Ø 15 mm a trubkami do velikosti M40.

Snadno, rychle a bezpečně. 
Systémy průchodky do stropu 
pro horní stranu stropu.
Systémy průchodky do stropu KAISER DS 90 / 74 mm a DS 90 / 120 mm se skvěle hodí pro 

požárně technickou izolaci plášťových kabelů a elektroinstalačních trubek. Těmito průchodkami 

lze protáhnout kabely a  trubky stejně jako svazky kabelů nebo trubek až po plné osazení, ale 

možné je také kombinované osazení. Systém průchodky do stropu lze kompletně namontovat 

snadno a rychle, bez speciálních nástrojů na jedné straně z horní strany stropu. Použití dalších 

protipožárních materiálů přitom není nutné. Těsnicí příruba montážní objímky zajistí čisté 

a  kouřotěsné uzavření prostoru. Stejně jako u  systémů průchodky pro více kabelů je také 

u systémů průchodky do stropu kdykoliv možné instalovat průchodku dodatečně.

INOVACE EI 90
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1 2 3 4

EI 90

Protipožární ochrana | Stropní izolace

1  Vložení montážní objímky do otvorů o Ø 100 mm nebo Ø 150 mm z horní strany stropu.

2 Montážní objímkou protáhněte kabely a/nebo trubky.

3  Na kabely nebo trubky navlékněte válec průchodky a nasaďte jej do montážní objímky.  
Následně se těsnicí prvek zaaretuje s válcem průchodky. 

4 Schváleno pro betonové nebo pórobetonové stropy s tloušťkou stropu 150–300 mm. 

Montáž se provádí jednoduše a  rychle z  horní 

strany stropu. Systém průchodky do stropu lze 

nasunout také dodatečně okolo již instalovaných 

kabelů a  trubek. Bez problémů je možná 

nedestruktivní dodatečná instalace až po plné 

osazení.

Ø 100 mm

Ø 150 mm

Systém průchodky 
do stropu 
DS 90 / 74 mm
Obj. č. 9459-05

Systém průchodky 
do stropu  
DS 90 / 120 mm
Obj. č. 9459-06

Bednicí těleso
Obj. č. 9473-95/96
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Ochrana proti skrytému nebezpečí požáru.  
Vestavná krabice ThermoX®.

Inteligentní systém krabic nabízí ochranu před skrytým nebezpečím požáru, které hrozí 

z  důvodu extrémního horka, které produkují některé druhy svítidel. ThermoX® chrání 

v mezistropech a v oblasti střechy parobrzdnou fólii a další okolní materiály před horkem, které 

produkují halogenové a LED lampy.

Krabice preventivně chrání před skrytým nebezpečím požáru a  zajišťuje zachování 

vzduchotěsnosti. 

• Preventivní ochrana proti požáru a vzduchotěsná elektroinstalace

• Stropní vývod do Ø 86 mm

• Montáž shora nebo zespodu

• Také dodatečná montáž
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3

>200 ˚c

<80 ˚c

Preventivní protipožární ochrana | Vestavná krabice

Skryté nebezpečí požáru kvůli teplotě 200 °C 

vyskytující se u halogenových svítidel hrozí již 

po krátké době jejich svícení. Vestavná krabice 

ThermoX® zamezuje přenosu extrémního horka 

na všechny okolní materiály.

1   Krabice ThermoX® se zabuduje během montáže do stropu.

2   Krabice ThermoX® se dodatečně zabuduje zespodu do sádrokartonového stropu.

3 Krabice ThermoX® se zabuduje dodatečně zespodu do panelového stropu.

Krabice ThermoX® 
pro halogenová a otočná 
LED svítidla
Obj. č. 9300-01/02/03

Čelní prstence ThermoX®

Obj. č. 9300-41/42/43
Univerzální čelní díl ThermoX®

Obj. č. 9300-01/02/03

Univerzální krabice ThermoX® 
s minerální deskou
Obj. č. 9300-22

Dekorativní kryty  
ThermoX®

Obj. č. 9301-...

Vhodnou frézu o Ø 120 mm  
(obj. č. 1082-20) naleznete na straně 39.
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1

3

INOVACE

Ochrana proti skrytému nebezpečí požáru.  
Vestavná krabice ThermoX® LED.

Vestavná krabice ThermoX® LED pro vestavbu fixních a otočných vestavných LED 

svítidel do různých stropních konstrukcí. Krabice chrání okolní materiál (parotěsnou 

fólii, izolaci apod.) před vysokými provozními teplotami a samotné LED svítidlo před 

znečištěním.

• Ochrana proti požáru a vzduchotěsnost
• Pro instalaci do izolovaných dutých stropů
• Dodatečná montáž zespodu
• Montáž krabice bez použití nářadí
•  Povrchová struktura zadní strany zajišťuje optimální řízení tepla
•  Trvalé a bezpečné upevnění svítidla v krabici

certifikát kvality vzduchotěsnosti

Zaručeně vzduchotěsná krabice pro energeticky 

efektivní instalaci vestavných svítidel. Příslušný 

certifikát vám poskytneme na vyžádání, nebo si jej 

můžete přímo stáhnout z našich stránek.
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1 2

43

Ø 74 mm
T: 70 mm T: 95 mm T: 70 mm T: 95 mm

Ø 74 mm Ø 86 mm Ø 86 mm

Preventivní protipožární ochrana | Vestavná krabice

Vhodnou frézu o Ø 74 mm a Ø 86 mm s vykružovačem naleznete 
na straně 39.

1  Zaručená vzduchotěsnost i v případě zapřených upevňovacích pružin díky flexibilním rozpěrným pouzdrům

2 Otočné upevnění umožňuje cílené vyrovnání vestavného svítidla.

3  Plochá krabice umožňuje použití v konstrukcích s nízkým stropem, např. v konstrukcích z dřevěných latí.

4  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 funkčnost 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

ThermoX® LED
Obj. č. 9320-20

ThermoX® LED
Obj. č. 9320-21

(T: hloubka)
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Ohnivzdorné a kouřotěsné stěny 
v lodních kajutách.
Protipožární technika v lodním 
stavitelství.
Elektroinstalace na lodích pro přepravu osob jako například na výletních lodích, trajektech 

nebo jachtách kladou nejvyšší nároky na funkčnost a  především na bezpečnost cestujících 

a  posádky. Naše zkušenosti s  protipožární technikou v  budovách jsme přenesli na rychlé 

a  náročné montážní potřeby loděnic a  výrobců kajut a  požadavky lodní dopravy. Z  pohledu 

zpracovatele byla vyvinuta protipožární krabice, která má velmi komfortní montáž a absolutně 

spolehlivě zamezuje rozšíření ohně a kouře dělicími plochami kategorie B0 až B15.

Inteligentní protipožární krabice pro dělicí plochy kategorie B0 až B15 reagují při požáru 

v nejkratším možném čase. Krabice do dutých stěn HWD B15 zabraňují vniknutí ohně a kouře do 

ochranné zóny a zajišťují funkci B15 protipožární stěny minimálně po dobu 30 minut působení 

plamene.

Kombinace přístrojových spojovacích krabic v normované vzdálenosti jsou možné odříznutím 

označené oblasti upínacího okraje. Montáž je stejně jednoduchá jako u krabic do dutých stěn.

• Pro dělicí plochy kategorie B0 až B15

• Bez nového obložení

• Je možná i dodatečná instalace

• S protipožárním víkem lze použít také jako spojovací krabici
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44 40 54,5

44 40 54,5

Protipožární ochrana | Stavba lodních kajut

Přístrojová krabice HWD B15
Obj. č. 9461-14

Přístrojová krabice HWD B15
Obj. č. 9463-15

Přístrojová krabice HWD B15
Obj. č. 9461-15

Přístrojová krabice HWD B15
Obj. č. 9463-14

Kombinovaná krabice HWD B15
Obj. č. 9464-15

Kombinovaná krabice HWD B15
Obj. č. 9464-14

Ø 74 mm

certifikované přístrojové krabice se hodí 

jak pro kovem obložené, tak i  pro minerální 

lodní stěny. Zajišťují nejvyšší možnou 

bezpečnost a  splňují požadavky aktuální 

legislativy.

1  Možnost použití pro desky o tloušťce od 0,2 do 40 mm.

2  Možnost vícenásobné kombinace při odříznutí upínacího okraje.

3  Pro tenká obložení jsou k dispozici přístrojové a kombinované krabice s nulovou upínací technikou.

Vhodnou frézu o Ø 74 mm (obj. č. 1083-74 ) 
naleznete na straně 39.
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Systémy protipožární ochrany KAISER.
Přehled.

 

Instalace do stěn.

www.kaiser-elektro.de/de_DE/service/projektlisten/brandschutz/

Protipožární krabice pod omítku | EI30–EI120 Protipožární krabice HWD 90 | EI30–EI120, F30-B, F60-B

Ø 74 mm Ø 74 mm

Protipožární krabice 
pod omítku
1564-01 | str. 10

Přístrojová krabice 
HWD 90
9463-01 | str. 12

Kombinovaná krabice 
HWD 90
9464-01 | str. 12

Krabice pro elektroniku  
HWD 90
9462-94 | str. 12

Protipožární krabice HWD 68 | EI30–EI90

Přístrojová krabice 
HWD 68
9463-02 | str. 16

Kombinovaná krabice 
HWD 68
9464-02 | str. 16

Nástroje/příslušenství pro HWD 90, HWD 68 a protipožární krabice pod omítku

Univerzální 
otvírák
1085-80

Turbofréza 
MULTI 4000
1083-10

Turbofréza 
MULTI 4000
1084-10

centrovací  
nástavec 68/74
1083-99

Odizolovací kleště 
AMZ 2
1190-02

Diamantová 
vrtací korunka
1088-02

Protipožární víko 
HWD 30-120
1184-94 

Průchodka
9060-78

Průchodka
9060-68

Systémy průchodek pro kabely a trubky LS 90 a RS 90 | EI30–EI90

Ø 20 mm Ø  35/32 mm

Ø 74 mm Ø 120 mm

Systémy průchodky pro 
kabely LS 90
9459-01 | str. 18

Systém průchodky pro 
trubky RS 90
9459-02 | str. 18

Systémy průchodky pro 
více kabelů DS 90 / 74 mm
9459-03 | str. 18

Systémy průchodky pro více kabelů  
DS 90 / 120 mm
9459-04 | str. 18

Nástroje pro průchodky Příslušenství pro průchodky

Těsnicí zátka

M16
1040-16 | str. 22

M20
1040-20 | str. 22

M32
1040-32 | str. 22

M25
1040-25 | str. 22

M40
1040-40 | str. 22

Tvrdokovová fréza  
Ø 20 mm
1088-06

Turbofréza 
MULTI 4000
1082-10

Turbofréza 
MULTI 4000
1084-10

Označovací štítek 
průchodky
9473-91

Bimetalová fréza 
Ø 120 mm
1082-20

Označovací štítek 
průchodky
9473-92

Tvrdokovová 
fréza
1083-74

Ø 68 mm Ø 68 mm

2× Ø 74 mmØ 74 mm

Systémy průchodky pro více kabelů DS 90 / 74 mm a DS 90 / 120 mm | EI30–EI90

Ø 68 mm Ø 82 mm

Ø 20 mm DE/GB
F/I

Ø 35 mm Ø 74 mm Ø 120 mm DE/GB
F/NL

Ø 74 mm

Ø 25 mm

Ø 40 mm

Ø 20 mm
Ø 32 mm

Ø 16 mm

Instalace do stěn. Průchodka a prostup.

Ø 74 mm
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Protipožární ochrana | Přehled produktů

 

Instalace do stropů.

Stropní krabice pro požární ochranu HWD 30 | EI30–EI90

Protipožární krabice | EI30

Stropní průchodka | EI30–EI90

Systém průchodky do 
stropu DS 90 / 74 mm
9459-05 | str. 18

 
Stropní krabice HWD 30
9463-50 | str. 24

Protipožární krabice FlamoX®

9435-03 | str. 26
Protipožární krabice FlamoX®

9435-04 | str. 26

Systém průchodky do 
stropu DS 90 / 120 mm
9459-06 | str. 18

Bednicí těleso
9473-95/96 | 
str. 18

Stropní spojovací 
krabice HWD 30
9464-50 | str. 24

Protipožární víko 
HWD 30-120
1184-94 | str. 24

FlamoX®  
protipožární tmel
9400-05

Ø 74 mm

Ø 74 mm

Ø 100 mm Ø 180 mm

Ø 74 mm

Ø 74 mm Ø 86 mm Ø 86 mm

Krabice ThermoX® pro  
halogenová svítidla a otočná 
LED svítidla
9300-01/02/03 | S. 32

Univerzální krabice 
ThermoX® s minerální 
deskou
9300-22 | S. 32

Vestavná krabice
ThermoX® LED  
9320-10 | S. 34

Vestavná krabice
ThermoX® LED  
9320-11 | str. 34

Vestavná krabice
ThermoX® LED  
9320-20 | str. 34

Vestavná krabice
ThermoX® LED  
9320-21 | str. 34

Nástroje pro HWD 30 a protipožární krabice

Univerzální 
otvírák pro otvory
1085-80

Turbofréza 
MULTI 4000
1083-10

Bimetalová fréza  
Ø 120 mm
1082-20

Bimetalová 
fréza Ø 86 mm
1087-86

 
VARIOcUT
1089-10 | 1089-00

centrovací nástavec  
68/74
1083-99

Odizolovací kleště 
AMZ 2
1190-02

Ø 120 mmØ 86 mm

Turbofréza 
MULTI 4000
1084-10

Ø 74 mm

Instalace do lodních stěn.
Protipožární krabice HWD B15

Přístrojová krabice  
HWD B15
9461-15 | str. 36

Přístrojová krabice  
HWD B15
9463-15 | str. 36

Kombinovaná krabice 
HWD B15
9464-15 | str. 36

Přístrojová krabice  
HWD B15
9461-14 | str. 36

Přístrojová krabice  
HWD B15
9463-14 | str. 36

Kombinovaná krabice 
HWD B15
9464-14 | str. 36

PS: 7–40 mm
T: 40 mm

PS: 7–40 mm
T: 44 mm

PS: 7–40 mm
T: 54,5 mm

PS: 0,2–40 mm
T: 40 mm

PS: 0,2–40 mm
T: 44 mm

PS: 0,2–40 mm
T: 54,5 mm

Nástroje pro HWD B15

Tvrdokovová 
fréza
1083-74

Ø 74 mm

Univerzální  
otvírák pro otvory
1085-80

(PS: tloušťka desky | T: hloubka)

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

Preventivní protipožární ochrana

Ø 100 / Ø 150

Ø 68 mm

DE/GB
F/I

DE/GB
F/NL

Označovací štítek 
průchodky
9473-91

Označovací štítek 
průchodky
9473-92

Příslušenství pro průchodky



Systémy a řešení pro profesionální 
elektroinstalace.
Společnost KAISER vyvíjí a vyrábí už od roku 1904 systémy a produkty, které jsou základem 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 lze bezpečně, odolně a prakticky 
využít 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. Dokonale optimalizováno pro řemeslné 
elektroinstalační práce.

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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