Teleskopický držák přístrojů
a přístrojová krabice.
Pro bezpečné upevnění přístrojů
na izolovaných fasádách.

Stabilní uchycení na stěně a stropu.

Teleskopický držák přístrojů
a přístrojová krabice
Teleskopický držák přístrojů a přístrojová krabice pro bezpečnou
instalaci svítidel, zásuvek a mnoha dalších přístrojů na izolovaných
vnějších fasádách.
Nové držáky přístrojů a přístrojové krabice, optimalizované pro
současné tloušťky izolace, umožňují flexibilní použití ve vnějších
fasádách s tloušťkami izolace od 80 do 200 mm.
Držák přístrojů nabízí rozmanité možnosti instalace s nosností do
5 kg a rozšiřitelnou montážní plochou.
Přístrojové krabice nabízejí větší svobodu instalace a lze je použít pro
vícečetné kombinace.
Základní držák má dvě průchodky pro trubky, které zaručují bezpečné
připojení trubky. Snadné a rychlé zavedení kabelu zajišťuje vedení
kabelu v nosném rameni.
• Pro tloušťky izolace od 80 do 200 mm
• Držák pro přídavné přístroje s celkovou hmotností do 5 kg
• Přístrojová krabice s možností kombinace v normované vzdálenosti 71 mm
• Prostupy pro trubky na držáku s vnitřním vedením kabelů
• Snadné zastřižení na tloušťku izolace díky integrovaným rozměrové značce
• Čelní upevnění a hloubkový doraz zamezují chybným instalacím
• Upevnění montážní desky / přístrojové krabice zepředu
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Montáž základního držáku

Připravte trasu pro vedení.
Měli byste se vyvarovat toho,
aby kabely vedly přímo přes
stěnu a izolaci.

Pro vedení kabelů na zadní
straně lze vnitřní vedení
kabelů snadno vylomit.

Držák seřízněte na potřebnou
délku, integrovaná rozměrová
značka zajišťuje přesný odečet
rozměru.

Podélné otvory umožňují
přesné vyrovnání i v případě
nepřesných otvorů.

Boční upevnění umožňují
bezpečné umístění více držáků
přístrojů vedle sebe…

… a také stabilní upevnění
přídavných přístrojů s velkým
rozestupem mezi body pro
upevnění.

Nové čelní upevnění
a hloubkový doraz vždy
zajišťují přesné nastavení
a zamezují chybným
instalacím.

Pro vícenásobné kombinace
vyřízněte boční dělicí stěny
a spojte přístrojové krabice.

Dvojité a trojité kombinace
lze snadno a bezpečně
nainstalovat pouze s jedním
držákem ve vodorovném
i svislém směru.

Podélné otvory umožňují
přesné vyrovnání držáku
i v případě nepřesných
otvorů.

Oba prostupy pro potrubí na
držáku zajišťují bezpečné
zavedení trubky. Integrovaný
prostup pro vedení zaručuje
snadné a rychlé zavedení
kabelů.

Svítidla a mnoho dalších
přístrojů se na montážní
desku snadno připevní skrz
omítku pomocí šroubů o Ø
do 4 mm.

Montáž držáku přístrojů

Montážní desku nasaďte až
po doraz na nosné rameno.

Nové čelní upevnění
a hloubkový doraz vždy
zajišťují přesné nastavení
a zamezují chybným
instalacím.

Montáž přístrojové krabice

Přístrojovou krabici nasaďte až
po doraz na nosné rameno.

Výhody produktu

Rozměrové značky na držáku
zajišťují, že délku držáku lze
i bez měření snadno zkrátit
na tloušťku izolace.

Výpočet tepelného mostu
Výpočet tepelného mostu provedený Institutem Dr. Feista pro pasivní domy
v Darmstadtu dokládá, že se tepelná vodivost změní jen nepatrně, a prokazatelně
tak nevznikají žádné tepelné mosty. Ztrátový koeficient „x WB“ činí v případě
vyplnění meziprostoru mezi základním držákem a montážní deskou / přístrojovou
krabicí s izolačním materiálem 0,0085 W/K u teleskopického držáku přístrojů
a 0,0077 W/K u teleskopické přístrojové krabice.

Nosnost

Abbildung 2: Teleskop-Geräteträger: Oben: Modell mit Materialien, unten: Isothermengrafik. Links: mit
Schaum, rechts: ohne Schaum
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Wärmebrückenberechnung zur Ermittlung der
punktförmigen Wärmebrückenverlustkoeffizienten
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Geräteträgers im Wärmedämmverbundsystem

Teleskopický držák přístrojů

Teleskopická
přístrojová
Kurzgutachten
krabice

Teleskopický držák přístrojů

im Auftrag der Firma

·p
 ro bezpečné upevnění svítidel a mnoha
dalších přístrojů
· v případě vnější izolace stěn a stropů
· montážní plocha pro instalaci přístrojů bez
použití hmoždinek
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Teleskopická přístrojová
krabice

Kombinovaná přístrojová
krabice

·p
 ro bezpečné upevnění zásuvek
a mnoha dalších přístrojů
· v případě vnější izolace stěn a stropů
· se 2 závitovými otvory
·n
 ormovaná vzdálenost kombinace
71 mm

· pro kombinace s teleskopickou
přístrojovou krabicí (obj. č. 1159-61)
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Tloušťka izolace
Hloubka
Délka × šířka
Prostup pro trubky M20 v držáku
Prostupy pro vedení do Ø 16 mm
Obj. č.
Balení vnitřní / zásilka

80–200 mm
50 mm
68 × 70 mm
2
2
1159-61
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Technické informace a poradenství
Všechny další informace o produktech, systémových řešeních a komunikačních médiích a rovněž animace našich
novinek 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.
KAISER Telefon: ++49(0)2355.809.61 | KAISER e-mail: technik@kaiser-elektro.de

KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · ,58579 Schalksmühle, Německo
Tel.+49(0)2355.809.0 · Fax +49 (0) 23 55 . 8 09 . 21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

50 mm
68 × 70 mm
2
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Tloušťka izolace
Délka × šířka
Max. upevňovací plocha pro přístroje
Prostup pro trubky M20 v držáku
Zatížení při montáži na strop
Zatížení při montáži na stěnu
Obj. č.
Balení vnitřní / zásilka
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Při montáži držáku přístrojů
na stěnu je třeba dbát na
to, aby prostupy pro trubky
směřovaly svisle.

