Technické informace
Výrobní proces v monolitickém betoně

Betonové stěny mohou
být provedeny s bedněním
nastojato (vertikálně) nebo
naležato (horizontálně). Zatímco horizontální bednění má
jenom jednu stranu, vertikální
bednění se skládá z pracovního a protilehlého bednění.

Volně stojící výztuhy se
používají vždy, pokud jsou
bednicí prvky již zabudovány
na jiných místech a je možné
je postavit až dodatečně.

Posuvné, resp. pohyblivé
bednění se používá vertikálně
k výrobě stavebních objektů
s velkou výškou a horizontálně např. pro povrchy vozovek
a betonové ochranné zdi.

Pomalým posunem, resp.
pohybem bednění se zajišťuje
nepřetržitý stavební proces.

Instalace do betonu

Systém pro instalace do betonu KAISER. Pro všechny betonářské práce ve stavebnictví. Nabízí bohatý program s velkým počtem
nástěnných a stropních krabic a praktických řešení pro přechody mezi stěnou a stropem.
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1 HaloX® 100 s prostupem pro více trubek | 2 B1 Univerzální stropní vývod | 3 HaloX® 250 s tunelem 325 pro litý beton, HaloX®
250 univerzální přední část | 4 Ochrana bednění | 5 HaloX® 100 pro litý beton, HaloX® 100 čtyřhranná přední část | 6 B1 Stropní
spojovací krabice | 7 HaloX® 180 s tunelem 190 do litého betonu, HaloX® 180 přední část do pohledového betonu | 8 B1 Přístrojová
krabice, B1 Prefix® systémová sada postranic | 9 B1 Stropní spojovací krabice pro velké trubky | 10 Ekvipotenciální krabice 16² | 11
Krabice do betonu Prefix® 35 | 12 B1 Kombinovaná krabice pro velké trubky, B1 systémová sada prosím zarovnat doprava Prefix® |
13 B1 Kombinovaná krabice, opěrka, podpěrný prvek Ø 20 mm | 14 Koleno stěna-strop 30°, B1 systémová sada postranic Prefix®, B1
adaptér pro stěnový vývod Prefix® Ø 25 mm
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S výhradou úprav

Barevný systém KAISER.

Různé barvy jednotlivých komponent usnadňují správné provedení montáže.

Červená: zadní díly krabic pro
montáž do stropu.

Šedá: vložné díly a upevňovací příslušenství.

Přístrojová krabice B1, kombinovaná krabice B1, kombinovaná krabice pro trubky s velkým průměrem B1 a krabice
pro elektroniku B1…

... se dají stabilně a bezpečně
spojovat jak na čelním dílu,
tak i na těle krabice.

Kombinace podle DIN
71 91

Pro vícenásobné kombinace
se dá kombinovat mnoho nástěnných aplikací B1 ve dvou
směrech v běžné vzdálenosti
71 mm (DIN 49075).

Použitím distanční vložky 91
(obj. č. 1259-04) se dají kombinace rozestupů pro komunikační přípojky v krocích po
20 mm rozšířit na 91 mm.

Typy upevnění na různá bednění
Dřevěné bednění

Hřebík
Ø 2 mm

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Rozpěrná
hmoždinka

•
•

•

•

•

•

Magnet

•

Lepicí fólie

Navařovací
šroub M6

•

•
•

•

•

Lepidlo naná
šené za tepla

•
•
•
•
•
•

•

SERVIS

NÁŘADÍ

Stěnová a stropní krabice
Krabice*
Průchodky
Kolena
Opěrky
Stropní lišty
Podpory pro upevnění
trubek a kabelů

Hmoždinka
se závitem M6

Ocelové bednění

VÝVODKA KABELOVÁ

Popis produktu

INSTALACE PROTI- VESTAVNÉ KRAPOŽÁRNÍ
BICE

INSTALACE DO
BETONU

Žlutá: zadní díly krabic a skříněk pro montáž do stěny.

INSTALACE
POVRCHU

Zelená: čelní díly pro upevnění na bednění.

INSTALACE DO
DUTÝCH STĚN

INSTALACE POD
OMÍTKU

Technické informace

S výhradou úprav
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Upevnění a vyrovnání čelního dílu

Přesné vyrovnání za pomoci
středového značení.

Upevnění pomocí ocelových
hřebíků.

Upevnění pomocí rozpěrné
hmoždinky KAISER (obj. č.
1217-02).

Upevnění pomocí závitové
hmoždinky.

Upevnění pomocí navařovacích šroubů.

Upevnění pomocí přídržného
magnetu KAISER (obj. č.
1261-81).

Upevnění pomocí lepicí fólie
(obj. č. 1219-00).

Upevnění pomocí lepidla
nanášeného za tepla.

Otevřete prostup pro trubky.

Zadní díl s trubkou zacvakněte na čelní díl a vložte trubku.

Zavření víka na zadní straně.

... zavřete zadní víko před
umístěním trubek.

Trubky lze nyní snadno vložit
do připravených otvorů.Trubky
lze nyní snadno vložit do
připravených otvorů.

Po betonování otevřete krabice nebo skříňky do betonu,
poté namontujte přístroje
nebo víko.

Montáž na pracovním bednění

Quick
Čelní díl upevněte na pracovní bednění.

Quick
Otevřete prostupy pro trubky
a, v případě použití vícero
trubek vedle sebe, ...
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S výhradou úprav

INSTALACE POD
OMÍTKU

Technické informace

20 - 40 mm

40 - 60 mm

INSTALACE DO
DUTÝCH STĚN

Montáž na straně protilehlého bednění pomocí systémových křídel B1 Prefix®

Nyní se zasunou systémová
křídla B1 Prefix® zezadu do
uchycení nacházejících se na
těle krabice, …

… přitom je nutné respektovat
plánované betonové pokrytí
výztuže. Systémová křídla B1
Prefix®…

... se dají použít pro betonové krycí vrstvy 20–40 mm
a 40–60 mm.

Všechny nástěnné aplikace B1 lze snadno a rychle
předfixovat pomocí montážní
techniky Prefix® ve výztuži...

... a upevnit pomocí vázacího
drátu. Krabice upevněná na
výztuži by měla být pevně
namontována a vyčnívat
o 5–20 mm přes plánovanou
tloušťku stěny.

S novým adaptérem pro
stěnový vývod B1 Prefix®
je nyní také možné snadno
namontovat stěnové vývody o Ø 20 mm, Ø 25 mm
a Ø 32 mm…

… pomocí montážní techniky
Prefix® ke straně protilehlého
bednění.

Dvojitá kombinovaná krabice B1 s montážní technikou
Prefix®.

Krabice na elektroniku s montážní technikou Prefix®.

Univerzální stěnový vývod B1
s montážní technikou Prefix®.

Adaptér stěnového vývodu B1
Prefix® s montážní technikou
Prefix®.

Signální štětina na čelních
dílech programu B1…

… přiléhá při posouvání
k bednění a poloha přístrojové
krabice je tak vidět na povrchu stěny.

INSTALACE
POVRCHU
NÁŘADÍ

… to může vést díky stavebním a výrobním tolerancím
k tomu, že přístrojové krabice
jsou usazeny hluboko v betonové stěně.

SERVIS

Zvláště u instalací, které se
připravují pro stranu protilehlého bednění, ať už pomocí
montážní techniky Prefix®
nebo podpěrné techniky,
a tudíž nejsou pevně spojené
s bedněním, …

VÝVODKA KABELOVÁ

Signální štětina k vyhledávání hluboce uložených krabic

INSTALACE PROTI- VESTAVNÉ KRAPOŽÁRNÍ
BICE

INSTALACE DO
BETONU

Připravené pracovní bednění
s výztuží ze strany protilehlého bednění.

S výhradou úprav
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Montáž na straně protilehlého bednění pomocí opěrného prvku

Ke zjištění délky opěrného
prvku se požadované přístrojové krabice jednoduše umístí
na protilehlou stranu a přidrží
se na plánovanou tloušťku
stěny.

Poté lze potřebnou délku
opěrného prvku snadno
změřit na značkách k tomu určených na přístrojové krabici
B1 a pak odříznout.

Výpočet opěrných prvků

B1

D

A

E

F

A - Tloušťka stěny
B - Položková konstanta
C - Délka podpěrného
prvku
D - Pracovní bednění
E - Dráha propružení
F - Protilehlé bednění

C = A - (B1 + B2)
A = 200 mm
B1 = 40 mm

B2 = 5 mm
C = 200 mm - (40 mm + 5 mm)
C = 155 mm

tloušťce stěny! Při objednání vždy přesně uvádějte
délku podpěrných prvků v mm!

Obj. č.

B1 Přístrojová krabice
B1 Kombinovaná krabice
B1 Kombinovaná krabice pro velké trubky
B1 Krabice pro elektroniku
B1 Dvojitá kombinovaná krabice
B1 Přípojná krabice pro nástěnná svítidla
B1 Univerzální stěnový vývod
Spojovací krabice
Spojovací krabice
Spojovací krabice
Přístrojová krabice PERILEX®
Přístrojová krabice CEE
Spojovací krabice
Opěrka
Lepicí opěrka
Přístrojová krabice pro použití britských
přístrojů jednostupňová
Přístrojová krabice pro použití britských
přístrojů dvoustupňová
Přístrojová krabice pro italské, americké normy
Univerzální vestavná krabice
Univerzální vestavná krabice
Univerzální vestavná krabice
Univerzální vestavná krabice
Univerzální vestavná krabice
Koleno stěna-strop 30°
Koleno stěna-strop 30°
Koleno stěna-strop 30°

1255-01
1265-01
1260-01
1268-01
1269-01
1248-01
1248-03
1295-02/73
1296-02
1297-02/75
1276-40
1275-40
1276-70/-71
1210-02
1205-02

www.kaiser-elektro.de

Obecný vzorec:
Tloušťka stěny:
Položková konstanta
pro přístrojovou krabici
1255-01:
Položková konstanta
pro opěrku 1210-02:
Délka opěrného prvku:

Důležité: Zohledněte nepřesnosti bednění oproti plánované

Popis produktu
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Zabudovaná dráha propružení v zadním dílu přístrojové
krabice B1 vyrovná stavební
tolerance jako např. dýchání
bednění během betonářského
procesu a spolehlivě drží přístrojovou krabici B1 v požadované poloze.

Délka podpěrných prvků (např. vertikální bednění)

B2
C

Připravená přístrojová krabice
B1 vyčnívá cca 5 až 10 mm
přes plánovanou tloušťku
stěny, tím se jednotka při
zavírání bednění ukotví mezi
pracovním bedněním a protilehlým bedněním.

Položková konstanta „B“
vertikální
horizontální
40
72
87
72
72
40
48
58
64
60
45
45
45
5
5

46
78
93
78
78
46
54
64
70
66
51
51
51
7
7

1223-41

44

50

1224-41

47

53

1200-00
1223-22
1224-22
1295-22
1296-22
1297-22
1202-04
1202-34
1202-29

39
57
60
71
77
73
62
62
62

45
63
66
77
83
79
62
62
62
S výhradou úprav

Nová technika zavádění trubek

Pro bezpečné udržení
neopláštěných instalačních
trubek ve správné poloze mají
prostupy trubek hloubkové dorazy, které zamezují dalšímu
zanořování trubek.

Pro bezpečné udržení trubek
v prostupu během vkládání
mají prostupy příslušné fixační prvky pro trubky.

Běžnými kombinačními
kleštěmi lze potřebný otvor
pro připojení trubky snadno
a přesně vylomit rychlým
sklopením, ...

... pro tento účel se kombinované kleště přiloží na
vyznačenou vylamovací hranu
pro potřebnou velikost trubky
a sklopením se vylomí.

Trubku lze nyní umístit snadno a s minimálním vynaložením síly. Jak daleko se trubka
zasune do přístrojové krabice,
…

… je přitom možné nastavit
podle potřeby. Zabudovaná
předfixace drží umístěné
trubky v požadované poloze
a usnadňuje další práci.

Prostupy pro trubky navíc
také umožňují snadné vložení
neseříznutých trubek do
prostupů.

Po závěrečné vizuální kontrole a seříznutí trubek je možné
zadní víko přístrojové krabice
B1 snadno zavřít rukou,
zároveň se vytvoří bezpečná
opora trubky.

Prostupy pro trubky jsou
uspořádány tak, aby se
nacházely za první vrstvou
výztuže, takže prostupy
nejsou blokovány ocelovou
výztuží, …

… tudíž odpadá náročné
řezání ocelové výztuže.

Univerzálním otvírákem pro
otvory (obj. č. 1085-80) se
přesně zhotoví potřebné otvory pro kabely nebo vedení.

Poté je možné uložit potřebné
kabely nebo vedení a v přístrojové krabici umístit příslušná rezervní vedení.

Jsou-li všechny kabely/vedení
uloženy, zacvakne se zadní
část krabice jednoduše rukou
a montáž je hotová.

INSTALACE PROTI- VESTAVNÉ KRAPOŽÁRNÍ
BICE

INSTALACE DO
BETONU

... resp. Ø 32/40, které zaručují bezpečné připojení všech
na trhu běžných opláštěných
a neopláštěných trubek pro
instalaci do betonu.

Bezpečné připojení trubky ke
všem výrobkům B1 je realizováno prostřednictvím inovativních, kleštěmi vylamovacích
kombinovaných prostupů pro
Ø trubky 20/25, …

INSTALACE DO
DUTÝCH STĚN

INSTALACE POD
OMÍTKU

Technické informace

VÝVODKA KABELOVÁ

INSTALACE
POVRCHU

Quick

Integrované důlky v prostoru
prostupů trubek se postarají
o bezpečné umístění prostupu
bez posunutí.

S výhradou úprav
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SERVIS

NÁŘADÍ

Instalace s vedením

Technické informace
Montáž na stropním bednění

Quick
Přesná poloha stropního
bednění se určí s pomocí lajnovací šňůry nebo napnutím
zednické šňůry.

Plochý čelní díl umožňuje
snadné upevnění ke stropnímu bednění před upevněním
ocelových výztuží.

Běžnými kombinačními
kleštěmi lze potřebný otvor
pro připojení trubky snadno
a přesně vylomit rychlým
sklopením.

Prostupy trubek jsou umístěny
nad spodní vrstvou výztuže,
není tedy nutné ocelovou
výztuž řezat.

Díky novým prostupům trubek
mohou být chráničky položeny
do více stropních spojovacích
krabic v jedné chodbě, aniž by
bylo nutné jejich řezání.

Po závěrečné vizuální kontrole trubek lze víko snadno zavřít rukou, zároveň se vytvoří
bezpečná opora trubky.

Univerzální plocha pro
našroubování / univerzální
stropní vývod B1 45° (obj. č.
1249-13).

Univerzální plocha pro našroubování / univerzální stropní vývod (obj. č. 1265-13).

V případě použití vícero
trubek vedle sebe otevřete
prostupy trubek kombinačními
kleštěmi...

... zacvakněte zadní díl na
čelní díl...

... a zavřete zadní víko před
umístěním trubek.

Trubky lze nyní snadno vložit
do připravených otvorů.
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S výhradou úprav

Snadné otevření úderem
kladiva uprostřed uvolní otvor
krabice a tím přesný montážní
otvor dle normy DIN 49073.

Čtyři zavřené závitové otvory
pro šrouby a zároveň dvě
rozpěrné destičky zajišťují
přesně vyrovnané upevnění
namontovaných přístrojů.

Pokud se trubky vkládaly do
přístrojové krabice B1 pouze
přes dvě drážky, pak odpadá
pracovní krok zkracování
trubky.

Spojení např. zásuvek lze
provést třemi různými způsoby. V prostřední části kombinované krabice je možné
dodatečně otevřít spojovací
hrdlo, …

… nebo se jako spojovací hrdla použijí protilehlé prostupy
trubek v zadní části kombinované krabice.

Navíc existuje možnost
vylomit jednoduše dělicí stěnu
mezi kombinovanými krabicemi sklopením pomocí kombinačních kleští…

... tím vznikne možnost snadno a rychle vložit spojovací
vedení již předem zapojených
přístrojů jako např. zásuvek,
aniž by bylo potřeba je vést
spojovacím hrdlem.

Všechny přístrojové krabice
B1 nabízejí velkorysý instalační prostor pro pohodlné
umístění vodičů, spojovacích
svorek a vestavných přístrojů.

Příklad montáže pro kombinaci zásuvek spolu s kombinovanou krabicí B1 pro
trubky s velkým průměrem pro
snadné vtažení prefabrikovaných vedení.

INSTALACE DO
BETONU

Signální štětina na čelních
dílech programu B1 slouží
k tomu, aby byla vidět poloha
přístrojových krabic B1 na
povrchu stěny.

VÝVODKA KABELOVÁ

INSTALACE
POVRCHU

Přístrojové krabice upevněné
na pracovním bednění B1 se
otevírají již při odstraňování
bednění.

INSTALACE PROTI- VESTAVNÉ KRAPOŽÁRNÍ
BICE

Elektroinstalace

INSTALACE DO
DUTÝCH STĚN

INSTALACE POD
OMÍTKU

Technické informace

Univerzální plochy pro našroubování umožňují snadnou
a rychlou montáž přístrojů bez
vrtání a kolíkování...

S výhradou úprav

... ve stropním prostoru je zde
kupříkladu možné snadno
a bez prachu nainstalovat
detektory kouře.

Kromě toho díky univerzálním
plochám pro našroubování
dochází ke kompletní montáži...

... s minimálním využitím
nářadí. U nástěnných světel
jsou například vyžadovány
pouze šrouby a akumulátorový šroubovák.
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SERVIS

NÁŘADÍ

Montáž s univerzální plochou pro našroubování

