
Szybkie mocowanie wstępne – Bezpieczny montaż

Prefix® Puszka do betonu.
Puszka rozgałęźna do urządzeń 
i puszka rozgałęźna do oświetlenia 
ściennego do mocowania do zbrojenia.



www.kaiser-elektro.de

INNOVATION

Puszki do betonu w  technologii montażowej Prefix® i  dwie 
zintegrowane części przednie zapewniają dalsze ulepszenie 
w  przypadku montażu na zbrojeniu. Puszki do betonu należy 
wstępnie zamocować przy użyciu sprężynowych zacisków 
mocujących Prefix®. Obwodowy, tłoczony profil falisty wzdłuż 
zacisków mocujących zapobiega poślizgom podczas mocowania za 
pomocą drutu do wiązania zbrojenia. W przypadku ekstremalnych 
obciążeń przewidziano dodatkowe możliwości wiązania wzdłuż 
profilu montażowego. W  połączeniu z  bardziej kompaktową 
konstrukcją obróbka jest uproszczona, zapewniając dokładne 
dopasowanie i czysty wygląd ściany.

•  Łatwy i szybki montaż do szalunku oporowego bez elementów wspornikowych 
i podstaw

•  Wstępne mocowanie w technologii montażowej Prefix®, obie ręce wolne 
podczas mocowania drutu do wiązania betonu

•  Tłoczony profil falisty wzdłuż zacisków mocujących do bezpiecznego 
mocowania za pomocą drutu do wiązania zbrojenia

• Do pokryć betonowych o grubości od 20 do 60 mm
• Do montażu na szalunku oporowym w betonie architektonicznym
•  Możliwość połączenia w stabilne zestawy o standardowym rozstawie

Puszka rozgałęźna  
do mocowania do zbrojenia.



Montaż.

Przygotowany szalunek 
roboczy ze zbrojeniem od 
strony szalunku oporowego.

Otwory na wpusty rurowe 
można łatwo wykonać przy 
użyciu wycinaka KAISER...

... lub za pomocą uniwersalnej 
otwornicy KAISER.

Oznaczenia na części przedniej 
i na puszce ułatwiają jej 
właściwe ustawienie.

Wprowadzić rury, a następnie 
szybko i bez trudu zamocować 
puszkę na zbrojeniu przy 
użyciu techniki montażowej 
Prefix®.

Teraz puszka do betonu Prefix® 
jest wstępnie zamocowana, 
a monter ma obie ręce 
wolne...

...aby szybko i bezpiecznie 
wykonać mocowanie do 
zbrojenia za pomocą drutu 
do wiązania.

Może być stosowany po obu 
stronach do pokryć 
betonowych od 20 mm 
do 60 mm.

Przykład montażu na ścianie 24 cm.

Przymocować puszkę rozgałęźną urządzenia do zbrojenia przy 
użyciu techniki montażowej Prefix® i sprawdzić grubość ściany 
z przodu.

Przednia część puszki rozgałęźnej powinna wystawać poza 
ścianę od 5 mm do 20 mm, w ten sposób wywierany jest 
odpowiedni nacisk na szalunek oporowy.



KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · D-58579 Schalksmühle 

Tel.+49(0)2355.809.0 · Faks+49(0)2355.809.21 

www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de
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Informacje i porady techniczne Pozostałe informacje na temat produktów, rozwiązań systemowych 

i mediów komunikacyjnych, jak również animacje naszych nowych produktów są obecnie dostępne 

na naszej stronie internetowej www.kaiser-elektro.de.

W kwestii wszelkich dodatkowych pytań lub chęci uzyskania informacji nasz zespół doradców 

technicznych pozostaje do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu! 

KAISER Telefon: +49(0)2355 809 61 | KAISER E-mail: technik@kaiser-elektro.de

Uniwersalna otwornica do tworzyw 
sztucznych
·  do wykonania dopasowanych wpustów
·  dla przewodów niskiego napięcia od Ø 4 - 7,5 mm
·  dla kabli NYM do 5 x 2,5 lub 7 x 1,5
·  dla kabli NYY do 5 x 2,5
·  do rur DIN EN (giętkich) do Ø zewnętrznej 20/25 mm
·  z uchwytem na końcówki 1/4" do wkrętarki akumulatorowej

do precyzyjnie dopasowanych otworów 4 - 25 mm
Nr art. 1085-80
Opakowanie wewnętrzne / wysyłkowe 1 / 10

Wycinak
·  do montażu w konstrukcjach betonowych
·  do wykonania dopasowanych wpustów do kabli i rur
·  z wyrzutnikiem płytki
·  wymienne wkłady wycinające

Rura DIN EN Ø 20 mm 25 mm
Nr art. 1286-33 1286-34
Opakowanie wewnętrzne / wysyłkowe - / 1 - / 1

Prefix® 60
·  puszka rozgałęźna do mocowania do zbrojenia
· 1-częściowa z częścią przednią lakierowaną natryskowo
·  z 4 kopułkami śrubowymi i 2 polami pazurów 
rozsiewających po stronie otworu

·  w pełni izolowane przejście kablowe w przypadku 
kombinacji

· standardowy rozstaw łączników 71 mm

Prefix® 35
·  puszka rozgałęźna do przyłącza oświetlenia ściennego 
do mocowania na zbrojeniu

· 1-częściowa z częścią przednią lakierowaną natryskowo

Głębokość 95 mm 95 mm
Ø otworu 60 mm 35 mm
dla pokryw betonowych 20–60 mm • •
Oznaczenia dla kabli i rur DIN EN  
do Ø 25 mm 6 6

• •

Nr art. 1211-61 1211-36
Opakowanie wewnętrzne / wysyłkowe 25 / 50 25 / 50


