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Filmowa 
prezentacja 
produktów

Fix

Pasujące narzędzia:

* dostępne również w wersji bezhalogenowej

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

Inne artykuły z rodziny produktów  
O-range ECON®:

9273-91* 9280-22*

1085-99

Pasujące akcesoria:

1190-021090-12

9254-22*9266-22*

Nowa puszka  
do ścian szkieletowych!
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9252-22* 9253-22*

Fix

1040-16 1040-251040-20

Ø 68 mm

1083-70 1083-51

Ø 68 mm

OSB Drewno lite

Płyta gipsowo-
kartonowa Mur

Włożyć – wyrównać – zacisnąć – gotowe!

PUSZKA BEZ WKRĘTÓW Z ŁAPKAMI

 

Artykuł O-range ECON® Fix  
osprzętowa puszka 
rozgałęźna

O-range ECON® Fix  
osprzętowa puszka rozga-
łęźna (bezhalogenowa)

Narzędzie  
do osadzania  
O-range ECON® Fix 

Łącznik Łącznik 
(bezhalogenowy)

Głębokość 62 mm 62 mm

Średnica otworu frezowanego Ø 68 mm 68 mm

Kopułki śrubowe / śruby do urządzeń 4/2 4/2   –   –

Wpusty rurowe ECON®  
do maks Ø 25 mm 2 2

Wpusty kablowe 3 x 1,5 mm² 3 3

Wpusty kablowe 3 x 2,5 mm² lub 
5 x 1,5 mm² 3 3

Bezhalogenowe   – •   – •

Hermetyczne • • • •

VDE/ÖVE • / • • / •

Nr art. 9264-12 9264-72 1090-12 9060-98 9060-78
Mur

Drewno klejone krzyżowo,
Lite drewno

OSB

Płyta gipsowo-kartonowa

Obszary zastosowania

Zakres dostawy obejmuje 25 sztuk O-range ECON® Fix. W torbie znajduje się również narzędzie do szybkiego i bezpiecznego montażu.
Zakres zastosowania nowego O-range ECON®Fix obejmuje konstrukcje ścienne wykonane z masywnych materiałów budowlanych takich jak płyty OSB, drewno klejone krzyżowo, drewno lite, 
płyty gipsowo-włóknowe oraz bloczki murowane.
Do montażu w konstrukcjach ściennych wykonanych wyłącznie z płyt gipsowo-kartonowych, szeroki asortyment puszek serii O-range®to właściwe rozwiązanie. 



FL TT
Bezwkrętowy montaż zapewnia 
szybką i łatwą instalację: skraca 
czas montażu, oszczędza koszty 
montażu.

Uniwersalne zastosowanie dla  
materiałów o grubości od 10 mm: 
•  Płyty OSB
•  Drewno klejone krzyżowo
•  Lite drewno
•  Mur
• Płyty gipsowo-kartonowe

Montowane bez wkrętów z 
łapkami,szybko i bezpiecznie.

Nakładka otwierająca:
Beznarzędziowy wpust rurowy z nakładką otwierającą  
do rur instalacyjnych Ø 20/25 mm – gwarantowana 
trwała szczelność! 

PL   PP

Oczywiście ze wszystkimi znanymi funkcjami rodziny  -range ECON®:

Oznakowanie środkowe  
do dokładnego pozycjonowania 
przed montażem

2 wpusty rurowe 
dla rur instalacyjnych  
do maks. Ø 25 mm
Po 3 wpusty dla kabli NYM:  
3 × 1,5 mm² i  
5 × 1,5 mm² lub 3 × 2,5 mm² 

4 kopułki śrubowe  
zapewniają maksymalną 
elastyczność przy mocowaniu 
urządzeń

Obwodowe lamele uszczelniające 
na 2 poziomach dla utrzymania 
hermetycznego poziomu

Łatwe wciskanie w ścianę za 
pomocą narzędzia do osadzania  
(nr art. 1090-12) 

Pręty centrujące do łatwego 
umieszczenia w otworze 
instalacyjnym

Szczelne 
okablowanie 
przejściowe z 
okrągłymi złączkami

+ =

Nieważne, jaki śrubokręt  
masz pod ręką, każdy pasuje!

Śruby montażowe:
Z profilem 
płasko-krzyżowym!

Nadaje się do hermetycznej 
instalacji elektrycznej 
zgodnie z DIN 18015-5,  
mocowanie kabli zgodnie 
z DIN EN 60670

Oznaczenie wielkości
na membranach

Zmienny kąt  
wpustu rurowego do 90°! 
Idealne do stosowania  
w wąskich konstrukcjach ścian

Mocowanie za pomocą 
żeberek mocujących do 
bezpiecznego mocowania 
puszek w różnych konstrukcjach 
ścian bez mocowania 
za pomocą wkrętów z łapkami

NOWOŚĆ:  
bezuchwytowe!


