Teleskopowy wspornik urządzenia
i teleskopowa puszka osprzętowa.
Do bezpiecznego mocowania osprzętu
na izolowanych fasadach.

Stabilne zamocowanie do ściany i sufitu.

Teleskopowy wspornik urządzenia
i teleskopowa puszka osprzętowa
Teleskopowy wspornik urządzenia i puszka do bezpiecznego
montażu lamp, gniazd i wielu innych urządzeń na izolowanych
fasadach zewnętrznych.
Zoptymalizowane pod kątem dzisiejszych grubości izolacji, nowe wsporniki
urządzeń i puszki rozgałęźne umożliwiają elastyczne zastosowanie
w fasadach zewnętrznych o grubości izolacji od 80 do 200 mm.
Dzięki udźwigowi do 5 kg i rozszerzalnej powierzchni montażowej
wspornik urządzeń oferuje szerokie możliwości zabudowy.
Teleskopowe puszki osprzętowe zapewniają większą swobodę
instalacji i umożliwiają łączenie ich w zestawy wieloelementowe.
Wspornik podstawy posiada dwa wpusty rurowe, które zapewniają
bezpieczne połączenie rur. Zintegrowana prowadnica kabla w
ramieniu nośnym zapewnia proste i szybkie wciąganie kabla.
• Do izolacji o grubości od 80 mm do 200 mm
• Wspornik urządzeń dla osprzętu o masie całkowitej do 5 kg
• Puszka osprzętowa może być łączona w standardowym rozstawie 71 mm
• Wpusty rurowe na wsporniku z wewnętrznym wpustem kablowym
• Łatwe przycinanie izolacji na grubość dzięki zintegrowanemu wskaźnikowi wymiaru
• Mocowanie z przodu i ogranicznik głębokości zapobiegają nieprawidłowemu
montażowi
• Mocowanie płyty montażowej / puszki osprzętowej
od przodu
www.kaiser-elektro.de

Montaż wspornika podstawy

Przygotować trasy
przewodów. Należy unikać
bezpośredniego prowadzenia
przewodów przez mur i
izolację.

Aby umożliwić poprowadzenie
przewodów z tyłu,
wewnętrzną prowadnicę
przewodu można po prostu
wyłamać.

Wspornik może być skrócony
do wymaganej długości za
pomocą piły, a zintegrowany
wskaźnik wymiaru zapewnia
dokładny odczyt wymiaru.

Otwory podłużne umożliwiają
dokładne wyrównanie nawet
przy niedokładnie wywierconych
otworach.

Mocowania boczne umożliwiają
bezpieczne ustawienie kilku
wsporników urządzeń obok
siebie...

...jak również stabilne
mocowanie w przypadku
urządzeń z dużą odległością
między punktami mocowania.

Nowe elementy mocowania
przedniego i ogranicznik głębokości gwarantują zawsze dokładne ustawienie wymiarów i zapobiegają błędnemu montażowi.

W przypadku kombinacji
wieloelementowych należy
wyciąć przegrody boczne i
połączyć puszki osprzętowe.

Kombinacje podwójne i potrójne
można łatwo i bezpiecznie
montować w poziomie lub w
pionie przy użyciu tylko jednego
wspornika.

Otwory podłużne umożliwiają
dokładne ustawienie
wspornika nawet przy
niedokładnie wywierconych
otworach.

Dwa wpusty rurowe na
wsporniku zapewniają
bezpieczny montaż rur.
Zintegrowana prowadnica
przewodu gwarantuje proste i
szybkie wciąganie kabla.

Lampy i wiele innych
urządzeń mocuje się po
prostu wkrętami do Ø 4 mm
przez tynk w płycie
montażowej.

Montaż wspornika urządzeń

Nasunąć płytę montażową na
ramię nośne do oporu.

Nowe elementy mocowania
przedniego i ogranicznik głębokości gwarantują zawsze dokładne ustawienie wymiarów i zapobiegają błędnemu montażowi.

Montaż puszki osprzętowej

Umieścić puszkę osprzętową na
ramieniu nośnym dociskając do
oporu.

Zalety produktu

Podziałka na wsporniku
zapewnia możliwość docięcia
wspornika według grubości
izolacji – bez konieczności
dokonywania pomiarów.
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Abbildung 2: Teleskop-Geräteträger: Oben: Modell mit Materialien, unten: Isothermengrafik. Links: mit
Schaum, rechts: ohne Schaum

Obliczanie mostków cieplnych
Obliczenia mostków cieplnych przeprowadzone przez Passivhaus Institut Dr. Feist
z Darmstadt wykazały, że przewodnictwo cieplne zmienia się tylko nieznacznie,
a tym samym nie powstają żadne mostki cieplne. Współczynnik strat "x WB" wynosi
0,0085 W/K dla wspornika teleskopowego i 0,0077 W/K dla teleskopowej puszki
osprzętowej, gdy szczelina między wspornikiem podstawy a płytą montażową /
skrzynką urządzenia jest wypełniona materiałem izolacyjnym.
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Wärmebrückenberechnung zur Ermittlung der
punktförmigen Wärmebrückenverlustkoeffizienten
einer Teleskop-Gerätedose und eines Teleskop--5
Geräteträgers im Wärmedämmverbundsystem

Teleskopowy wspornik
urządzenia
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urządzenia

-10

im Auftrag der Firma
Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
D-58579 Schalksmühle

·d
 o bezpiecznego mocowania lamp
i wielu innych elementów
·d
 o zewnętrznej izolacji ścian i sufitów
·p
 owierzchnia montażowa do instalacji
urządzenia bez kołków
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80–200 mm
120 × 120 mm
120 × 120 mm
2
5 kg
5 kg
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Teleskopowa puszka
osprzętowa

Puszka do łączenia
w zestawy

·d
 o bezpiecznego mocowania gniazdek
i wielu innych elementów
·d
 o zewnętrznej izolacji ścian i sufitów
· z 2 kopułkami gwintowanymi
· standardowy rozstaw łączników 71 mm

· do połączenia z teleskopową puszką
osprzętową (nr art. 1159-61)

Grubość izolacji
Głębokość
Długość × szerokość
Wpust rurowy M20 na wsporniku
Wloty przewodów do Ø 16 mm
Nr art.
Opakowanie wewnętrzne / wysyłkowe

80–200 mm
50 mm
68 × 70 mm
2
2
1159-61
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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

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

50 mm
68 × 70 mm
2
1159-62
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Grubość izolacji
Długość × szerokość
maks. powierzchnia do montażu urządzeń
Wpust rurowy M20 na wsporniku
Obciążenie przy montażu na suficie
Obciążenie przy montażu na ścianie
Nr art.
Opakowanie wewnętrzne / wysyłkowe

Teleskopowa puszka
Kurzgutachten
osprzętowa

Podczas montażu wspornika
urządzenia na ścianie należy
upewnić się, że wpusty rurowe
są ustawione pionowo.

