Konektorová instalace
od firmy KAISER.
Časově úsporný a flexibilní systém.

Budoucnost spočívá v konektorových komponentách.
Snadno, rychle a bezpečně.
Obzvláště při efektivní výstavbě ve stanoveném termínu jsou
požadovány prefabrikované komponenty a systémy jako
řešení pro plánování a instalaci.

Díky prefabrikovaným konektorovým systémům tak lze
hospodárně optimalizovat časově náročnou a nákladnou
elektroinstalaci na stavbě.

Projektant nebo elektrikář přitom naplánuje instalaci
s modulárními komponentami a vedeními, individuálně předem
vyrobenými ve vlastní dílně nebo u výrobce. Na stavbě se pak pro
uvedení do provozu pouze zapojí podle stanoveného plánu. To
umožňuje na stavbě úsporu času až o 70 %. A při nabitých
harmonogramech lze na stavbě využít služeb vybraných
systémových partnerů pro elektroinstalace.

Díky konektorové instalaci se současně zvýší bezpečnost,
bezchybnost a přehlednost instalace. Návaznost na jiné
prováděné práce tak lze koordinovat snáze a přesněji.

Takovýto způsob projektování umožňuje také velmi efektivní
dodatečné přizpůsobení instalace při přestavbách užitných ploch
a to provozu. To zase vede k úsporám na straně provozovatele
a nájemce během celého životního cyklu budovy.

Konektorová instalace od firmy KAISER představuje
spolehlivé řešení pro dokonalé zvládnutí jakékoliv úlohy
v oblasti instalací.

Pro nosné systémy kabelů, jako jsou kabelové žlaby nebo
drátěné kabelové žlaby
•p
 refabrikovaná „rozvodná krabice AK2 100% konektorová“
(připravená k připojení pomocí konektoru)

• s tavebnicový systém „rozvodná krabice AK2“ s prefabrikovanými
čelními díly (připravená k připojení pro instalační vedení)
• s tavebnicový systém „rozvodná krabice AK2“ čelní díly
s možností individuálního provedení (neosazené
s vylamovacími otvory)

Pro podhledy, systémy dvojitých podlah a podpodlažní systémy

•p
 refabrikovaná „rozvodná krabice kompakt PD / Multi-PD
100% konektorová“ (připravená k připojení pomocí konektoru)
•p
 refabrikovaná „rozvodná krabice kompakt PD / Multi-PD“
(připravená k připojení pro instalační vedení)

• s tavebnicový systém „prázdná krabice kompakt PD / MultiPD“, krabice s možností individuálního provedení (neosazené
s vylamovacími otvory)
Pro sádrokartonové stěny

•p
 řístroje do dutých stěn a kombinované krabice O-range
ECON® s možností individuálního konfekcionování pro
konektorové moduly
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Digitální projektování.
S daty BIM firmy KAISER.
Stále více architektů a projektantů elektrických instalací dnes
využívá metodu BIM (Building Information Modeling), aby získali
spolehlivé informace o nákladech, časovém plánu, vývoji nákladů,
provedení a provozu budovy po celý její životní cyklus a průběžně
je dokumentovali. V kooperativním procesu plánování se všemi
stranami zúčastněnými na stavebním projektu se vytvářejí,
doplňují a upravují všechny geometrické a technické informace.
Tak je možné již v raných fázích rozpoznat chyby plánování,
kolize, nebezpečí, narušení stavebních procesů a zbytečně vysoké
provozní náklady a eliminovat je. To vede k lepší koordinaci, kratší
době výstavby, nižším nákladům a vyšší kvalitě.
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KAISER nabízí všem zúčastněným v procesu výstavby, jako např.
architektům, elektroprojektantům a podnikům zajišťujícím
řemeslnické práce rozsáhlou podporu při jejich BIM stavebních
projektech. Prostřednictvím odkazu to.kaiser-elektro.de/planung
se uživatel dostane přímo do příslušné informační oblasti na
webové stránce firmy KAISER.
Texty nabídek pro produkty firmy KAISER naleznete ve všech
běžně používaných formátech na adrese www.ausschreiben.de/
katalog/Kaiser

Konektorová instalace od firmy KAISER

Servis. Zcela jednoduše.
Inovativní značkové produkty firmy KAISER se vyznačují i perfektním servisem. V názorných
videích informujeme o všech výhodách produktů a instalací. Produktový filtr v online
katalogu na stránkách www.kaiser-elektro.de vám pomůže s výběrem správného
produktu. Texty nabídek, CAD data a BIM data vám usnadní profesionální projektování.
Podrobně poskytujeme:

Videa o produktech
konektorová instalace

• online produktový katalog s mnoha funkcemi pro každodenní práci
• stažení a vyžádání brožur, katalogů, montážních návodů atd.
• informace o seminářích, veletrzích a akcích
• technické poradenství ohledně použití
• prodejní služby a servis

• nákupní zdroje produktů

• základní údaje o zboží, certifikáty a ceny
• texty nabídek v mnoha formátech

• BIM data pro programy projektování
• CAD data pro konstrukci
• osobní kontakt

Se svojí rozsáhlou nabídkou
servisu,
od
produktového
katalogu přes texty nabídek až po
BIM data, nabízí KAISER podporu
v každé fázi projektu. Spojte se
s námi – jsme tu pro vás: +49 (0)
23 55 / 809-61 technik@kaiserelektro.de

Building Information Modeling. Budoucnost pozemního stavitelství.

BIM

Building Information Modeling (BIM)
otevírá novou kulturu plánování
a výstavby a má velký potenciál stát se
standardem při projektování budov.
Na základě „digitálního dvojčete“ jako
3D počítačového modelu s důležitými metainformacemi lze
virtuálně zmapovat a optimalizovat celý životní cyklus budovy od
plánování, přes realizaci až po její provoz.

V kooperativním procesu plánování se všemi zúčastněnými
stranami se postupně vytvářejí, doplňují a upravují všechny
geometrické a technické informace. Popisují např. materiál,
životnost, vlastnosti týkající se životního prostředí a jiné, jako
jsou zvukově-izolační nebo protipožární vlastnosti. Chyby
plánování, nebezpečí, narušené stavební procesy, kolize mezi
řemesly a zbytečně vysoké provozní náklady tak lze rozpoznat
a eliminovat již v raných fázích plánování. Tím se zabrání
neočekávanému zvýšení nákladů během výstavby a provozu.

Pro plánování, realizaci a provoz. Podpora po celou dobu
životnosti budovy s BIM daty firmy KAISER.
Společnost KAISER nabízí projektantům, architektům, inženýrům
a specializovaným společnostem rozsáhlou podporu při
plánování, realizaci a provozu BIM stavebních projektů:

	Prostřednictvím odkazu to.kaiser-elektro.de/
planung se uživatel dostane přímo do informační
oblasti týkající se všech aspektů plánování
a výběrových řízení na domovské stránce KAISER.
Na adrese kaiser.partcommunity.com jsou k dispozici 3D Multi
BIM CAD data. Uživatelé aplikace Autodesk Revit mohou také
použít obsahový plugin BIMcatalogs.net. Kromě stahování
produktových dat máte možnost sestavit produkty podle svých
požadavků online. Po konfiguraci je možné odpovídající CAD

model a datový list vygenerovat jako soubor PDF a zahrnout ho
do plánování a dokumentace.

Všechny změny v BIM mají přímý vliv na rozměry, množství
a náklady na konstrukci. Díky tomu jsou všichni, kdo se podílejí
na stavbě, rychle informováni a je zajištěna přesná kontrola
nákladů, termínů a kvality.
 exty nabídek k produktům KAISER ve všech běžně používaných
T
formátech naleznete na adrese www.ausschreiben.de/katalog/
Kaiser
KAISER – ZÁKLAD DOBRÉ INSTALACE.
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Výhody. Konektorová elektroinstalace.
Všude tam, kde se jedná o spolehlivou a rychlou elektroinstalaci, při které se mají provést
úpravy a opravy během životního cyklu budovy s co nejnižšími náklady, může přesvědčivě
zaujmout konektorová elektroinstalace od firmy KAISER.
Tak např. při výstavbě kanceláří, hotelů a obchodů, při umísťování psacích stolů, osvětlení,
strojů nebo jiných elektrických spotřebičů, aby je bylo možné jednoduše a rychle přizpůsobit
změněným koncepcím místností. Zásobování proudem a zajištění dat je v současnosti
požadováno téměř u všech prvků – od police až po osvětlení. Konektorové připojení bez
výjimek je základním předpokladem pro rychlé a nekomplikované reagování na sezónní
úpravy nebo prodejní akce.
Téměř všechny konektorové systémy vedoucích výrobců jako WAGO nebo Wieland je možno
použít v produktech a řešeních konektorové instalace od firmy KAISER.
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Konektorová instalace od firmy KAISER

Konvenční
elektroinstalace

Konektorová
elektroinstalace

K připojení připravené

Četnost chyb při zapojování stoupá
v závislosti na komplexnosti, časovém
plánu na stavbě a rozsahu instalace.

prefabrikované, konektorové
komponenty s kódovanými přívody

BEZPEČNOST
Až o 70 % nižší potřeba
času na stavbě

Všechny práce související s instalací
se musí provést přímo na stavbě.

RYCHLOST
Prefabrikování ve
vlastní dílně nebo
u výrobce

Žádný vliv na klima a předpoklady
k instalaci a další omezení jinými
řemesly na stavbě

KOMFORT
Nepostihnutelné okolnosti při projektování
spotřebních materiálů, mnoho výjezdů
na stavbu, provádění prací možné jen
kvalifikovanými pracovníky

Kč

Až o 30 % nižší celkové
náklady díky prefabrikování

NÁKLADY
Nízké náklady při úpravách nebo
rozšiřování díky standardizovaným
konektorovým systémům

Malý podíl znovu použitelných
komponent a dílů při úpravách nebo
rozšiřování

TRVALOST
Vysoké náklady na instalaci a potřeba
času přímo na místě při úpravách nebo
rozšiřování s běžným přerušováním
probíhajícího provozu

Nízká potřeba času na
přizpůsobování při minimálních
přerušeních probíhajícího provozu
HOSPODÁRNOST
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Přehled systému.
Konektorová elektroinstalace.

Str. 14 Pro nosné systémy kabelů, jako jsou kabelové

žlaby nebo drátěné kabelové žlaby
Rozvodná krabice AK2, stavebnice

• individuálně sestavitelná krabice pro rychlou
instalaci prefabrikovaných komponent
• stavebnicový systém sestávající z krabic, čelních dílů a upevňovacích
systémů
• kompatibilní se všemi běžnými nosnými systémy kabelů
• pro instalační konektory všech renomovaných výrobců

Str. 22 Pro podhledy, systémy dvojitých podlah a podpodlažní systémy

Rozvodná krabice kompakt PD / Multi-PD

• mimořádně kompaktní konstrukce pro podpodlažní systémy, mezistropy a upevnění na stěnu
• rozvodná krabice připravená k připojení pro rychlou instalaci
prefabrikovaných komponent
• přechod (připojení) na konvenční instalaci (plášťové vedení)
• možnost individuálního prefabrikování prázdné krabice
• pro instalační konektory všech renomovaných výrobců
• variabilní možnosti upevnění
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Konektorová instalace od firmy KAISER

Str. 10 Pro nosné systémy kabelů, jako jsou kabelové

žlaby nebo drátěné kabelové žlaby
Rozvodná krabice AK2, 100% konektorová
• rozvodná krabice připravená k připojení pro rychlou
a spolehlivou instalaci prefabrikovaných komponent
• kompletně osazená a předem zapojená
• řešení upevnění pro všechny běžné nosné systémy kabelů
• pro instalační konektory všech renomovaných výrobců

Str. 26 Pro sádrokartonové stěny

krabice O-range ECON®

• dokonalá souhra s instalací vhodných
přístrojů pro prefabrikování konektorových
modulů pro instalaci do stěny
•m
 ontáž celého modulu
do stěny se uskuteční pomocí upevňovacích
příchytek krabic O-range®
• jednoduchá až čtyřnásobná kombinace

Produktové video
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Rozvodná krabice připravená
k připojení pro nosné systémy kabelů.
AK2 100% konektorová.
Rozvodná krabice „AK2 100% konektorová“ urychluje
elektroinstalaci v souhře s nejrůznějšími nosnými systémy kabelů
od různých výrobců. Přitom nehraje roli, zda se jedná o kabelový
žlab nebo drátěný žlab – AK2 se hodí vždy. Přichází na stavbu
jako kompletně prefabrikovaná, a tedy k připojení připravená
jednotka. Zde stačí již jen připojit prefabrikovaná vedení podle
plánu.

Osazení WAGO 4 a 5pólová
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Rozvodná krabice AK2, 100% konektorová
• rozvodná krabice připravená k připojení pro rychlou
a spolehlivou instalaci prefabrikovaných komponent
• varianty se 3, 4 nebo 5 póly
• kompletně osazená a předem zapojená s konektory nebo
jako dvojitá, popř. 4násobná zásuvka s ochranným kontaktem
Schuko®
• řešení upevnění pro všechny běžné nosné systémy kabelů
jako např. Niedax/Rico, OBO, PUK, Stago (Schneider Electric),
van Geel, Cablofil (Legrand), Vergokan (BE) atd.
• pro instalační konektory všech renomovaných výrobců

Osazení Wieland 4 a 5pólová

AK2 100% konektorová

Vstup/výstup
(vlevo/vpravo)

Vývody (vpředu)
pro adaptér nebo odbočku
Systémový konektor
2× 3pól.
AT4746 (WAGO)
AT4621 (Wieland)

3pólový
vstup/výstup

4× 3pól.
AT4734 (WAGO)
AT4604 (Wieland)
6× 3pól.
AT4735 (WAGO)
AT4605 (Wieland)

4pólový
vstup/výstup

5pólový
vstup/výstup

Další provedení na poptávku.

Zásuvka s ochranným kontaktem SCHUKO®

dvojitá zásuvka
s ochranným kontaktem a
SCHUKO®
AT4732 (WAGO)
AT4601 (Wieland)
2× dvojitá zásuvka
s ochranným kontaktem a
SCHUKO®
AT4733 (WAGO)
AT4602 (Wieland)

1× 4pólový
3× 3pólový
AT4745 (WAGO)
AT4620 (Wieland)

2× 3pólový (L1)
2× 3pólový (L2)
AT4743 (WAGO)
AT4614 (Wieland)
2× 3pólový (L1)
2× 3pólový (L2)
2× 3pólový (L3)
AT4744 (WAGO)
AT4615 (Wieland)

dvojitá zásuvka s ochranným
kontaktem a SCHUKO® (L1)
AT4737 (WAGO)
AT4608 (Wieland)
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100% konektorová,
rozvodná krabice AK2,
přípojka: 3pólová

L1 L1

L1 L1

L1 L1 L1 L1

L1 L1 L1 L1

· sada montážních úhelníků pro rychlou
„zacvakávací“ montáž na všech běžných
kabelových žlabech
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI,
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Vývod konektoru L1
Základní propojení
Jmenovité napětí
Použitelné při teplotách
Stupeň krytí
Zapečetěno
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)

100% konektorová,
rozvodná krabice AK2,
přípojka: 4pólová

215 × 95 × 70 mm
3pólová
2× 3pólový, černý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
ano
světle šedá
ano
AT4746
AT4621

L1 L1 L1 L1
L2

· sada montážních úhelníků pro rychlou
„zacvakávací“ montáž na všech běžných
kabelových žlabech
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI,
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Vývod konektoru L1
Vývod konektoru L1 / L2
Základní propojení
Jmenovité napětí
Použitelné při teplotách
Stupeň krytí
Zapečetěno
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)
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215 × 95 × 70 mm
4pólová
3× 3pólový, černý
1× 4pólový, černý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
ano
světle šedá
ano
AT4745
AT4620

215 × 95 × 70 mm
3pólová
4× 3pólový, černý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
ano
světle šedá
ano
AT4734
AT4604

215 × 95 × 70 mm
3pólová
6× 3pólový, černý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
ano
světle šedá
ano
AT4735
AT4605

AK2 100% konektorová
100% konektorová,
rozvodná krabice AK2,
přípojka: 5pólová

L3 L3

L1 L1 L2 L2

L1 L1 L2 L2

· sada montážních úhelníků pro rychlou
„zacvakávací“ montáž na všech běžných
kabelových žlabech
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI,
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Vývod konektoru L1
Vývod konektoru L2
Vývod konektoru L3
Základní propojení
Jmenovité napětí
Použitelné při teplotách
Stupeň krytí
Zapečetěno
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)

215 × 95 × 70 mm
5pólová
2× 3pólový, černý
2× 3pólový, bílý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
ano
světle šedá
ano
AT4743
AT4614

100% konektorová, rozvodná
krabice AK2, čelní díl
se zásuvkou s ochranným
kontaktem SCHUKO®

215 × 95 × 70 mm
5pólová
2× 3pólový, černý
2× 3pólový, černý
2× 3pólový, černý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
ano
světle šedá
ano
AT4744
AT4615

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

· sada montážních úhelníků pro rychlou
„zacvakávací“ montáž na všech běžných
kabelových žlabech
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI,
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Počet zásuvek s ochranným kontaktem
SCHUKO® L1
Základní propojení
Jmenovité napětí
Použitelné při teplotách
Stupeň krytí
Zapečetěno
Barva
Bez obsahu halogenů
DVE

Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)

Další provedení na poptávku.

215 × 95 × 85 mm
3pólová

215 × 95 × 85 mm
3pólová

215 × 95 × 85 mm
5pólová

2

4

2

2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
ano
světle šedá
ano

2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
ano
světle šedá
ano

2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
ano
světle šedá
ano

ano

ano

ano

AT4732
AT4601

AT4733
AT4602

AT4737
AT4608
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Univerzálně sestavitelná krabice
pro nosné systémy kabelů.
Stavebnice AK2.
Se stavebnicovým systémem AK2 lze pokrýt široké spektrum
použití, protože nabízí vhodné řešení pro jakýkoliv úkol v oblasti
instalací.
Stavebnice AK2 se skládá ze základní krabice, předního dílu
a příslušenství pro upevnění v mnoha variantách. Díky tomu lze
sestavit individuálně nakonfigurované krabice pro konektorovou
elektroinstalaci.

Základní krabice AK2
• 10 vylamovacích otvorů pro prostupy vedení nebo trubek
• vč. 3 KBS vývodek 16 mm a 1 uzavíracího šoupátka
• univerzální řešení upevnění pomocí připravených otvorů
a svorek na všech běžných nosných systémech kabelů
Niedax/Rico, OBO, PUK, Stago (Schneider Electric), van Geel,
Cablofil (Legrand), Vergokan (BE) atd.
Čelní díly AK2
• pro systémové konektory renomovaných výrobců,
např. WAGO a Wieland
• pro 3, 4 nebo 5pólové konektory
• se zásuvkami s ochranným kontaktem a SCHUKO®,
dvojité a 4násobné provedení
• konektory a zásuvky s ochranným kontaktem a SCHUKO®
již předem propojeny
• čelní díly v různých barvách pro snadné rozlišení
oblasti použití
• upevnění na spodních dílech krabice jednoduchým
zacvaknutím

14
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Stavebnice AK2
Základní krabice

Upevnění pomocí
připravených otvorů

Upevnění
svorkami

Upevnění šrouby
(šroubové úchytky)

Upevnění šrouby
(otvory pro šrouby)

Montáž
na nosném
systému kabelů
AT2252

AT2229

AT2216
 ontáž
M
na nosném
systému kabelů

AT2258

zahnutá plastová
montážní deska
AT2251

plochá plastová
montážní deska
AT2250

Příslušenství
Krabice
s adaptérem
pro krabici

AT2264

Prostup

Ø 8–14 mm
AT2256
Upevnění pomocí
připravených
otvorů
AT2215

Upevnění

Čelní díl

Zásuvka s ochranným
kontaktem SCHUKO®

3pólová
přípojka

AT2218

AT2219

AT2293

4pólová přípojka

AT2238

AT2239
AT2274

Upevnění
svorkami
AT2228

Čelní díly, prefabrikované
(vývody „x“pólové)
2× 3pólový AT7703 (WAGO)
AT6021 (Wieland)
3× 3pólový AT7705 (WAGO)
AT6031 (Wieland)
4× 3pólový AT7706 (WAGO)
AT6041 (Wieland)
6× 3pólový AT7708 (WAGO)
AT6061 (Wieland)

1/1× 3pólový AT7704 (WAGO)
AT6025 (Wieland)
2/2× 3pólový AT7707 (WAGO)
AT6045 (Wieland)
3/3× 3pólový AT7719 (WAGO)
AT6071 (Wieland)

2× 4pólový AT7722 (WAGO)
AT6396 (Wieland)

4/5pólová
přípojka

Další provedení na poptávku.

–

Montážní
deska plochá
AT2249

Čelní díly
volně přizpůsobitelné

8× 3pól.

AT2278
AT2289
AT2297
AT2306

5× 3/4/5pól.

AT2275
AT2277
AT2276
AT2304

2× 5pólový AT7710 (WAGO)
AT6197 (Wieland)
4× 5pólový AT7721 (WAGO)
AT6199 (Wieland)
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Konektorová, základní
krabice AK2
· u každého výrobku jsou zabaleny 3 KBS
vývodky 16 mm a 1 uzavírací šoupátko
· vhodný čelní díl AK2 lze objednat
samostatně
· vhodné pro nosné systémy kabelů
renomovaných výrobců

Upevnění

Otvory

Délka × šířka × hloubka
Max. průřez vodiče
Použitelné při teplotách
Prostup do krabice
Počet vylamovacích otvorů
Stupeň krytí
Jmenovité napětí
Barva
Bez obsahu halogenů

120 × 95 × 40 mm
6 mm²
–40 °C / 70 °C
vylamovací otvor
10
IP40
690 V
světle šedá
ano

Upevnění svorkami
120 × 95 × 40 mm
6 mm²
–40 °C / 70 °C
vylamovací otvor
10
IP40
690 V
světle šedá
ano

ano

DVE

 Obj. č.

120 × 95 × 40 mm
6 mm²
–40 °C / 70 °C
vylamovací otvor
10
IP40
690 V
světle šedá
ano

120 × 95 × 40 mm
6 mm²
–40 °C / 70 °C
vylamovací otvor
10
IP40
690 V
světle šedá
ano

ano

ano

ano

AT2216

AT2229

AT2252

AT2258

Montážní deska
plochá
120 × 95 × 40 mm
6 mm²
–40 °C / 70 °C
vylamovací otvor
10
IP40
690 V
světle šedá
ano

Montážní deska
zahnutá
120 × 95 × 40 mm
6 mm²
–40 °C / 70 °C
vylamovací otvor
10
IP40
690 V
světle šedá
ano

ano

ano

AT2250

AT2251

Konektorová,
základní krabice AK2
s montážní deskou
· na každém výrobku jsou 3 KBS vývodky
16 mm a 1 uzavírací šoupátko
· vhodný čelní díl AK2 lze objednat
samostatně
· vhodné pro nosné systémy kabelů
renomovaných výrobců
Upevnění
Délka × šířka × hloubka
Max. průřez vodiče
Použitelné při teplotách
Prostup do krabice
Počet vylamovacích otvorů
Stupeň krytí
Jmenovité napětí
Barva
Bez obsahu halogenů
DVE

 Obj. č.

16

www.kaiser-elektro.de

Šroubové úchytky Otvory pro šrouby

Stavebnice AK2
Konektorová základní krabice
AK2 s adaptérem pro krabici
· k montáži na instalační krabice
· vhodný čelní díl AK2 lze objednat
samostatně
Délka × šířka × hloubka
Max. průřez vodiče
Použitelné při teplotách
Prostup do krabice
Počet vylamovacích otvorů
Stupeň krytí
Jmenovité napětí
Připevnění víka
Barva
Bez obsahu halogenů
 Obj. č.

120 × 95 × 50 mm
6 mm²
–40 °C / 70 °C
vylamovací otvor
10
IP40
690 V
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT2264

Příslušenství pro montáž
pro krabici AK2
· vhodné pro nosné systémy kabelů
renomovaných výrobců
Upevnění
Pro obj. č.
Montáž
Bez obsahu halogenů
 Obj. č.

Upevnění
svorkami
AT2216
AT2229
horizontálně/vertikálně horizontálně/vertikálně
ano
ano
AT2215
AT2228
Otvory

Montážní deska
plochá
AT2252
horizontálně/vertikálně
ano
AT2249

Prostup pro kabely
a trubky KBS
· pro krabici AK2
· prostup s přichycením pro
vedení a trubky
Pro trubky podle DIN EN, vnější Ø
Pro vedení
Bez obsahu halogenů
 Obj. č.

Další provedení na poptávku.

16 mm
8–14 mm
ano
AT2256
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Konektorový čelní díl AK2,
přípojka: 3pólová,
instalační vedení
· prefabrikováno s přípojnými vodiči
2,5 mm² bez obsahu halogenů
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI,
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®

Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Vývod konektoru L1
Základní propojení
Stupeň krytí
Způsob upevnění
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)

L1 L1

L1 L1

125 × 100 × 42 mm
3pólová
2× 3pólový, černý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT7703
AT6021

L1 L1 L1

125 × 100 × 42 mm
3pólová
3× 3pólový, černý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT7705
AT6031

Konektorový čelní díl AK2,
přípojka: 4pólová,
instalační vedení
· černé a bílé zdířky lze použít pro oddělené
elektrické obvody
· prefabrikováno s přípojnými vodiči
2,5 mm² bez obsahu halogenů
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI,
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Vývod konektoru L1
Vývod konektoru L2
Základní propojení
Stupeň krytí
Způsob upevnění
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)
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L1 L1

L1 L1

125 × 100 × 42 mm
3pólová
4× 3pólový, černý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT7706
AT6041

L1 L2

L1 L2

125 × 100 × 42 mm
4pólová
1× 3pólový, černý
1× 3pólový, bílý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT7704
AT6025

L1 L1 L2 L2

125 × 100 × 42 mm
4pólová
2× 3pólový, černý
2× 3pólový, bílý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT7707
AT6045

L1 L1 L2 L2

125 × 100 × 42 mm
4pólová
3× 3pólový, černý
3× 3pólový, bílý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT7719
AT6071

L1 L1 L1 L1

125 × 100 × 42 mm
3pólová
6× 3pólový, černý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT7708
AT6061

Stavebnice AK2
Konektorový čelní díl AK2,
přípojka: 4pólová,
instalační vedení
· např. pro napájení proudem a spínání
nouzových světel s nouzovým napájením
· prefabrikováno s přípojnými vodiči
2,5 mm² bez obsahu halogenů
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI,
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Vývod konektoru L1 / L2
Základní propojení
Stupeň krytí
Způsob upevnění
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)

L1 L1
L2 L2

125 × 100 × 42 mm
4pólová
2× 4pólový, černý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
červená
ano
AT7722
AT6396

Konektorový čelní díl AK2,
přípojka: 5pólová,
instalační vedení
· prefabrikováno s přípojnými vodiči
2,5 mm² bez obsahu halogenů
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI,
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®

Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Prostup konektor L1 / L2 / L3
Základní propojení
Stupeň krytí
Způsob upevnění
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)

Další provedení na poptávku.

L1 L1
L2 L2
L3 L3

125 × 100 × 42 mm
5pólová
2× 5pólový, černý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT7710
AT6197

L1 L1 L1 L1
L2 L2 L2 L2
L3 L3 L3 L3

125 × 100 × 42 mm
5pólová
4× 5pólový, černý
2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT7721
AT6199
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Konektorový, čelní díl AK2-W5
· vyvýšený čelní díl, vybavený
5 vylamovacími otvory pro
3, 4 a 5pólové zdířky WAGO WINSTA®
MIDI / Wieland gesis® CLASSIC GST18®
Délka × šířka × hloubka
Počet vylamovacích otvorů
Stupeň krytí
Způsob upevnění
Barva
Bez obsahu halogenů
DVE

 Obj. č.

125 × 100 × 36 mm
5
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano

125 × 100 × 36 mm
5
IP20
nacvaknutí
zelená
ano

125 × 100 × 36 mm
5
IP20
nacvaknutí
červená
ano

125 × 100 × 36 mm
5
IP20
nacvaknutí
žlutá
ano

ano

ano

ano

ano

AT2275

AT2277

AT2276

AT2304

125 × 100 × 36 mm
8
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano

125 × 100 × 36 mm
8
IP20
nacvaknutí
zelená
ano

125 × 100 × 36 mm
8
IP20
nacvaknutí
červená
ano

125 × 100 × 36 mm
8
IP20
nacvaknutí
žlutá
ano

ano

ano

ano

ano

AT2278

AT2289

AT2297

AT2306

Konektorový, čelní díl AK2-W8
· vyvýšený čelní díl, vybavený
8 vylamovacími otvory pro 3pólové zdířky
WAGO WINSTA® MIDI /
Wieland gesis® CLASSIC GST18®
Délka × šířka × hloubka
Počet vylamovacích otvorů
Stupeň krytí
Způsob upevnění
Barva
Bez obsahu halogenů
DVE

 Obj. č.

Konektorové, víko krabice AK2
· hodí se pro všechny krabice AK2
· bez vylamovacích otvorů

Délka × šířka × hloubka
Stupeň krytí
Způsob upevnění
Barva
Bez obsahu halogenů
 Obj. č.
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125 × 100 × 15 mm
IP40
nacvaknutí
světle šedá
ano
AT2254

Stavebnice AK2
Zásuvkový, čelní díl AK2
s 2násobnou zásuvkou
s ochranným kontaktem
SCHUKO®
· prefabrikováno s přípojnými vodiči
2,5 mm² bez obsahu halogenů
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Počet zásuvek s ochranným kontaktem
SCHUKO® L1
Základní propojení
Stupeň krytí
Způsob upevnění
Barva
Bez obsahu halogenů
DVE

 Obj. č.

125 × 100 × 50 mm 125 × 100 × 50 mm 125 × 100 × 50 mm
3pólová
3pólová
3pólová
2

2

2

2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano

2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
zelená
ano

2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
červená
ano

ano

ano

ano

AT2293

AT2219

AT2218

Zásuvkový, čelní díl AK2
s 4násobnou zásuvkou
s ochranným kontaktem
SCHUKO®
· zásuvku 2+2 lze zapojit samostatně
· prefabrikováno s přípojnými vodiči
2,5 mm² bez obsahu halogenů
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Počet zásuvek s ochranným kontaktem
SCHUKO® L1
Počet zásuvek s ochranným kontaktem
SCHUKO® L2
Základní propojení
Stupeň krytí
Způsob upevnění
Barva
Bez obsahu halogenů
DVE

 Obj. č.

Další provedení na poptávku.

125 × 100 × 50 mm 125 × 100 × 50 mm 125 × 100 × 50 mm
4pólová
4pólová
4pólová
2

2

2

2

2

2

2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
světle šedá
ano

2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
zelená
ano

2,5 mm²
IP20
nacvaknutí
červená
ano

ano

ano

ano

AT2274

AT2239

AT2238
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Když je málo místa.
Rozvodné krabice kompakt
PD a Multi-PD.
Rozvodné krabice kompakt PD pro konektorové systémy
ukážou své výhody především u elektroinstalací ve zúžených
prostorách, jako např. u dvojitých podlah, podpodlažních systémů
nebo v podhledech. Díky kompaktní konstrukci a malé konstrukční
výšce jsou i při nedostatku místa prostorově úsporné.
Prefabrikované rozvodné krabice je možno použít jako přechod
z plášťových vedení na konektorovou elektroinstalaci nebo jako
100% zásuvkovou krabici. Díky základnímu propojení z výroby je
potenciál chyb prakticky nulový, protože se v místě instalace pouze
připojí jednotlivé komponenty/konektory „zacvaknutím“. Jsou
možná provedení s 3, 4 nebo 5pólovými konektory.

22
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Rozvodné krabice typové řady kompakt Multi-PD lze
navzájem mechanicky spojovat. Díky zámkům lze vedle sebe
zařadit více krabic a vytvořit tak větší rozvodné jednotky. Přídavné
upevňovací příchytky umístěné zvenku na krabici nabízí praktickou
možnost montáže na stěnu, popř. strop nebo zafixování na
podlaze.
Pro rozvodné krabice kompakt PD a Multi-PD jsou k dostání již
prefabrikované rozvodné krabice až pro 9 vývodů a také prázdné
krabice, které lze osadit podle individuálních požadavků.

Rozvodné krabice kompakt PD a Multi-PD

Rozvodná krabice kompakt PD
(vývody)

Vstup
konektor,
3pól.

Rozvodná krabice kompakt Multi-PD
(vývody)
možno umístit
vedle sebe

2× 3pól.
AT3217 (WAGO)
AT2533 (Wieland)

4× 3pól.
AT3080 (WAGO)
AT3005 (Wieland)

4× 3pól.
AT3218 (WAGO)
AT2534 (Wieland)

9× 3pól.
AT3082 (WAGO)
AT3009 (Wieland)

2× 3pól.
AT3214 (WAGO)
AT2530 (Wieland)
Vstup
instalační vedení,
3pól.

4× 3pól.
AT3215 (WAGO)
AT2531 (Wieland)

–

2/2× 3pól.
AT3216 (WAGO)
AT2532 (Wieland)

Vstup/výstup
volně
konfigurovatelný

Další provedení na poptávku.

Prázdná krabice
AT2525

Prázdná krabice
AT3001
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100% konektorová, rozvodná
krabice kompakt PD

L1 L1
L1

· připojení prostřednictvím vstupu pro
konektor
· ideální pro montáž do podhledů
a v prostoru pod podlahou
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®

Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Vývod konektoru L1
Základní propojení
Jmenovité napětí
Použitelné při teplotách
Stupeň krytí
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)

L1
L1 L1

120 × 120 × 40 mm
3pólová
2× 3pólový, černý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
světle šedá
ano
AT3217
AT2533

120 × 120 × 40 mm
3pólová
4× 3pólový, černý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
světle šedá
ano
AT3218
AT2534

Konektorová, rozvodná
krabice kompakt PD
· připojení prostřednictvím prefabrikovaného
instalačního vedení 2,5 mm², bez obsahu
halogenů
· ideální pro montáž do podhledů
a do prostoru pod podlahou
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®
· vhodná kabelová průchodka M20 pro
přívod 3×1,5 mm2 nebo 3×2,5 mm2:
AGRO Progress 1571.20.110
· vhodná kabelová průchodka M20 pro
dva přívody 3×1,5 mm2: AGRO Progress
1571.20.2.075
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Vývod konektoru L1
Vývod konektoru L2
Základní propojení
Jmenovité napětí
Použitelné při teplotách
Stupeň krytí
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)
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L1 L1

120 × 120 × 40 mm
3pólová
2× 3pólový, černý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
světle šedá
ano
AT3214
AT2530

L1 L1

L1 L1

L2 L2

L2 L2

120 × 120 × 40 mm
2× 3 pólová
2× 3pólový, černý
2× 3pólový, černý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
světle šedá
ano
AT3215
AT2531

120 × 120 × 40 mm
2× 3 pólová
2× 3pólový, černý
2× 3pólový, bílý
2,5 mm²
400 V
–40 °C / 70 °C
IP20
světle šedá
ano
AT3216
AT2532

Rozvodné krabice kompakt PD a Multi-PD
100% konektorová, rozvodná
krabice kompakt Multi-PD

L1

L1

L1

120 × 120 × 45 mm
3pólová
4× 3pólový, černý
2,5 mm²
–40 °C / 70 °C
IP20
400 V
světle šedá
ano
AT3080
AT3005

Prázdná krabice
kompakt PD

DVE

 Obj. č.

Další provedení na poptávku.

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

240 × 120 × 45 mm
3pólová
9× 3pólový, černý
2,5 mm²
–40 °C / 70 °C
IP20
400 V
světle šedá
ano
AT3082
AT3009

Prázdná krabice
kompakt Multi-PD

· produkt koncipován tak, abyste jej mohli
sami prefabrikovat
· ideální pro montáž do podhledů
a v prostoru pod podlahou
· vylamovací otvory pro kabelovou
průchodku M20,
· WAGO WINSTA® MIDI / Wieland gesis®
CLASSIC GST18® 3, 4
a 5pólové a také BST14

Délka × šířka × hloubka
Max. průřez vodiče
Prostup do krabice
Počet vylamovacích otvorů
Jmenovité napětí
Použitelné při teplotách
Stupeň krytí
Barva
Bez obsahu halogenů

L1

L1

· připojení prostřednictvím vstupu pro
konektor
· krabice s možností umístění vedle sebe
s upevňovacími příchytkami pro upevnění
šrouby nebo hřebíky
· ideální pro montáž do podhledů
a do prostoru pod podlahou
· vhodné pro WAGO WINSTA® MIDI,
popř. Wieland gesis® CLASSIC GST18®
Délka × šířka × hloubka
Počet pólů přípojky
Vývod konektoru L1
Základní propojení
Použitelné při teplotách
Stupeň krytí
Jmenovité napětí
Barva
Bez obsahu halogenů
Obj. č. (WAGO)
 Obj. č. (Wieland)

L1

· produkt koncipován tak, abyste jej mohli
sami prefabrikovat
· krabice s možností umístění vedle sebe
s upevňovacími příchytkami pro upevnění
šrouby nebo hřebíky
· ideální pro montáž do podhledů
a v prostoru pod podlahou
· vylamovací otvory pro kabelovou
průchodku M20, WAGO WINSTA® MIDI
/ Wieland gesis® CLASSIC GST18® 3, 4,
5pólové a BST14
120 × 120 × 40 mm
4 mm²
vylamovací otvor
8
400 V
–40 °C / 70 °C
IP40
světle šedá
ano

120 × 120 × 45 mm
4 mm²
vylamovací otvor
8
400 V
–40 °C / 70 °C
IP40
světle šedá
ano

ano

ano

AT2525

AT3001
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Osvědčené prefabrikované prvky.
O-range® pro elektrotechnická řemesla.
Často je k dispozici pro elektroinstalaci na místě jen velmi
krátký čas, který se ještě navíc musí sdílet s jinými řemesly jako
sádrokartony, sanitární a klimatizační technikou atd. V těchto
případech se dokonale nabízí prefabrikování konektorových
modulů, které se pak na stavbě již jen zapojí do sebe a upevní.
Vzduchotěsná elektroinstalace v dutých stěnách se nejlépe
provede pomocí kombinovaných krabic O-range ECON®. V 1, 2, 3
a 4násobném provedení nabízí tyto krabice velký montážní otvor
pro rychlou instalaci předem zapojených instalovaných přístrojů
bez prostorového oddělení. Volitelně se může pomocí zásuvných
dělicích přepážek uskutečnit oddělení jednotlivých montážních
otvorů v souladu s normou při použití různých aplikací, jako jsou
např. napájení proudem, datová a síťová technika, popř.
telekomunikační systémy.
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Renomovaní výrobci produktů pro klasické elektroinstalace, jako
jsou vypínače a zásuvky, ale také pro inteligentní management
budov nabízejí hotové, prefabrikované moduly. Ty se pak na
stavbě už jen připojí připraveným konektorem a celý modul se
upevní do stěny spojkovými šrouby krabice do dutých stěn.

O-range

1

2

3

4

1V
 yznačte polohu montážního otvoru podle DIN 18015-3 a také středovou vzdálenost dalších montážních otvorů ve vzdálenosti 71 mm.
2V
 ytvořte montážní otvory o Ø 68 mm pomocí frézy od firmy KAISER (např. MULTI 4000, obj. č. 1083-10) se zapuštěným okrajem.
3 J ednotlivé montážní otvory se nyní musí pro použití vícenásobných kombinovaných krabic spojit a pro zapuštěný okraj se na nich
musí srazit hrany.
4A
 by bylo zaručeno dokonalé usazení krabice, musí se dodržet rozměry uvedené na obrázku.

Přístrojové a kombinované krabice O-range ECON

jednoduchá
hloubka: 49 mm
9263-22
9263-78 (bez obsahu
halogenů)

jednoduchá
hloubka: 62 mm
9264-22
9264-78 (bez obsahu
halogenů)

dvojitá
hloubka: 48 mm
9252-22
9252-78 (bez obsahu
halogenů)

trojitá
hloubka: 48 mm
9253-22
9253-78 (bez obsahu

halogenů)

4násobná
hloubka: 48 mm
9254-22
9254-78 (bez obsahu
halogenů)

Oddělovací
přepážka
5000
5000-78 (bez obsahu

halogenů)
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Přístrojová krabice
O-range ECON® 63
· vzduchotěsné provedení s těsnicími
membránami
· plně izolované, vzduchotěsné propojení
u kombinací pomocí průchodek
· prostupy kabelů nebo trubek bez použití
nářadí
· integrované příchytky pro vedení NYM,
samosvornost trubek
Hloubka
Pro tloušťku desky
Ø frézovaného otvoru
Přístrojové šrouby
Prostupy pro trubky do velikosti M25
Prostupy pro vedení 3 × 2,5 mm²,
popř. 5 × 1,5 mm²
Prostupy pro vedení 3 × 1,5 mm²
Průchodka pro VPE
Vzduchotěsné
Bez obsahu halogenů
DVE

/
 Obj. č.

Produktové video

49 mm
7–40 mm
68 mm
2
2

49 mm
7–40 mm
68 mm
2
2

2

2

2
7
ano
-

2
7
ano
ano

ano/ano

ano/ano

9263-22

9263-78

62 mm
7–40 mm
68 mm
2
2

62 mm
7–40 mm
68 mm
2
2

3

3

1

1

3
7
ano
-

3
7
ano
ano

ano/ano

ano/ano

9264-22

9264-78

Kombinovaná krabice
O-range ECON® 64
· vzduchotěsné provedení s těsnicími
membránami
· plně izolované, vzduchotěsné propojení
u kombinací pomocí průchodek
· prostupy kabelů nebo trubek bez použití
nářadí
· integrované příchytky pro vedení NYM,
samosvornost trubek
Hloubka
Pro tloušťku desky
Ø frézovaného otvoru
Přístrojové šrouby
Prostupy pro trubky do velikosti M25
Prostupy pro vedení 3 × 2,5 mm²,
popř. 5 × 1,5 mm²
Prostupy pro vedení 5 × 2,5 mm²,
popř. 7 × 1,5 mm²
Prostupy pro vedení 3 × 1,5 mm²
Průchodka pro VPE
Vzduchotěsné
Bez obsahu halogenů
DVE

/
Obj.
č.
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O-range
Kombinovaná krabice
O-range ECON® 2
· vzduchotěsné provedení s těsnicími
membránami
· prostupy kabelů a trubek bez použití
nářadí
· integrované příchytky pro vedení NYM,
samosvornost trubek
· oddělení jednotlivých montážních otvorů
v souladu s normou pomocí zásuvné
oddělovací přepážky
· kombinovatelné se všemi produkty
programu O-range®
Hloubka
Pro tloušťku desky
Ø frézovaného otvoru
Středová vzdálenost
Počet montážních otvorů pro přístroje
Přístrojové šrouby
Prostupy pro trubky do Ø 20 mm
Prostupy pro trubky do Ø 25 mm
Prostupy pro vedení 3 × 1,5 mm²
Prostupy pro vedení 3 × 2,5 mm²,
popř. 5 × 1,5 mm²
Bez obsahu halogenů
DVE

/
Obj.
č.


Produktové video

48 mm
7–40 mm
2 × 68 mm
71 mm
2
4
4
2
1

48 mm
7–40 mm
2 × 68 mm
71 mm
2
4
4
2
1

1

1

-

ano

ano/ano

ano/ano

9252-22

9252-78

Kombinovaná krabice
O-range ECON® 3
· vzduchotěsné provedení s těsnicími
membránami
· prostupy kabelů a trubek bez použití nářadí
· integrované příchytky pro vedení NYM,
samosvornost trubek
· oddělení jednotlivých montážních otvorů
v souladu s normou pomocí zásuvné
oddělovací přepážky
· kombinovatelné se všemi produkty
programu O-range®
Hloubka
Pro tloušťku desky
Ø frézovaného otvoru
Středová vzdálenost
Počet montážních otvorů pro přístroje
Počet dělicích přepážek
Přístrojové šrouby
Prostupy pro trubky do Ø 20 mm
Prostupy pro trubky do Ø 25 mm
Prostupy pro vedení 3 × 1,5 mm²
Prostupy pro vedení 3 × 2,5 mm²,
popř. 5 × 1,5 mm²
Bez obsahu halogenů
DVE

/
Obj.
č.


Produktové video

48 mm
7–40 mm
3 × 68 mm
71 mm
3
1
6
6
2
2

48 mm
7–40 mm
3 × 68 mm
71 mm
3
1
6
6
2
2

2

2

-

ano

ano/ano

ano/ano

9253-22

9253-78
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Kombinovaná krabice
O-range ECON® 4
· vzduchotěsné provedení s těsnicími
membránami
· prostupy kabelů a trubek bez použití nářadí
· integrované příchytky pro vedení NYM,
samosvornost trubek
· oddělení jednotlivých montážních otvorů
v souladu s normou pomocí zásuvné
oddělovací přepážky
· kombinovatelné se všemi produkty
programu O-range®
Hloubka
Pro tloušťku desky
Ø frézovaného otvoru
Středová vzdálenost
Počet montážních otvorů pro přístroje
Počet dělicích přepážek
Přístrojové šrouby
Prostupy pro trubky do Ø 20 mm
Prostupy pro trubky do Ø 25 mm
Prostupy pro vedení 3 × 1,5 mm²
Prostupy pro vedení 3 × 2,5 mm²
popř. 5 × 1,5 mm²
Bez obsahu halogenů
DVE

/
Obj.
č.


Produktové video

48 mm
7–40 mm
4 × 68 mm
71 mm
4
2
8
8
2
4

48 mm
7–40 mm
4 × 68 mm
71 mm
4
2
8
8
2
4

2

2

-

ano

ano/ano

ano/ano

9254-22

9254-78

5000

ano
5000-78

Dělicí přepážka O-range®
· pro kombinovanou krabici O-range
ECON® 2 / 3 / 4

Bez obsahu halogenů
 Obj. č.
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O-range

Společně ruku v ruce.
Konektorové moduly od výrobce.
Různí renomovaní výrobci produktů a komponent elektroinstalace
nabízejí moduly na základě kombinovaných krabic O-range
ECON®. Výrobce přitom dodá přístroje, konektory a přívody,
které jsou sladěny s plánovaným, popř. požadovaným
konektorovým systémem, jako je např. Wieland nebo Wago.
Systém se nabízí pro budovy, v nichž se vybavení jednotlivých
místností mnohokrát opakuje. V jedné krabici O-range ECON®
lze kombinovat až čtyři přístroje a dodat je připravené k zapojení.
Kompletní montáž a zapojení přístrojů se provede ve výrobním
podniku a na závěr se zkontroluje. Po dodání stačí jen zasunout
konektory do sebe, krabici do duté stěny zafixovat ve stěně
a namontovat kryty.
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Systémy a řešení pro profesionální
elektroinstalaci.

Radiační ochrana.

Inovativní produkty KAISER vám pomohu splnit
požadavky evropských směrnic, národních předpisů
i nařízení o úsporách energie.

Použitím nových protiradiačních krabic zůstává radiační
ochrana stěn zachována i bez dalšího stínění.

Protipožární ochrana.

Stavby.

Protipožární systémy KAISER vám poskytují spolehlivá
řešení pro elektroinstalace v protipožárních stěnách
a stropech.

Společnost KAISER nabízí vyladěná produktová
a systémová řešení, která lze bezpečně, stabilně
a prakticky využít při sanacích, renovacích
a modernizacích.

Protihluková ochrana.

Betonové konstrukce.

Inovativní zvukotěsné krabice KAISER zajišťují splnění
stavebních požadavků na zvukotěsné stěny i v případě
zabudovaných instalací.

Kompletní systémy pro litý beton a prefabrikované
prvky. Dokonale optimalizováno pro řemeslné
elektroinstalační práce.

Všechny další informace o produktech, systémových řešeních a komunikačních médiích 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:
+49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de
KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
NĚMECKO
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de
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Energetická účinnost.

Chyby a technické změny vyhrazeny.

Společnost KAISER vyvíjí a vyrábí už od roku 1904 systémy a produkty, které jsou základem dobré instalace. Projektanti
a instalatéři z celého světa využívají prakticky orientovaná řešení pro svou každodenní práci ve všech oblastech instalací.

