KAISER ÚJDONSÁGOK.
Sok örömöt a szereléshez!

Szolgáltatás. Egészen egyszerűen.
A KAISER saját márkás innovatív termékeit többek között a hozzájuk tartozó magas színvonalú szolgáltatások teszik kiemelkedővé. Így Ön már a kezdetektől fogva kiaknázhatja az egyes termékekkel járó összes előnyt saját maga és az ügyfelei javát
szolgálva.
A termékek és a felhasználás előnyeit szemléletes videókban mutatjuk be. A www.kaiserdobozok.hu weboldalon található
online katalógus intelligens termékszűrője segít Önnek a megfelelő termékek kiválasztásában. A tenderkiírások, a CAD- és épületinformációs modellezési adatok pedig megkönnyítik a professzionális tervezést.
• Online termékkatalógus számos funkcióval a mindennapi munkavégzéshez
• L etölthető vagy igényelhető prospektusok, katalógusok,
szerelési útmutatók és még sok minden más.
• Képzésekkel, vásárokkal és rendezvényekkel kapcsolatos információk

• Tenderkiírás
• Épületinformációs modellezési adatok

Strahlenschutz.
Durch den Einsatz der neuen Strahlenschutzdosen bleibt
der Strahlenschutz der Wand ohne zusätzliche
Abschirmungsmaßnahmen erhalten.

Brandschutz.

Bauen.

KAISER Brandschutz-Systeme bieten Ihnen zuverlässige
Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutzwänden und -decken.

KAISER hat abgestimmte Produktsystemlösungen, die
sicher, beständig und praxisgerecht beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren zum Einsatz kommen.

Dosen, Gehäuse und Systeme
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Die innovativen Schallschutzdosen von KAISER sichern
Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung.
Strahlenschutz.
dosen bleibt
die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände
Perfekt
optimiert auf die Elektro-Installationsarbeiten
schutz
der neuen Strahlen
fizienz.
ohne zusätzliche
Durch den Einsatz
der Wand des Fachhandwerks.
auch beiEnergieef
eingebauten Installationen.
dabei, die
der Strahlenschutz
unterstützen Sie
erhalten.

• CAD-adatok

Produkte
Innovative KAISER EU-Richtlinien sowie der nationalen
der
rordnung (EnEV)
Anforderungen
wie der Energieeinsparve
Verordnungen,

maßnahmen
Abschirmungs

e
e und System
Dosen, Gehäus

Änderungen vorbehalten.
und technische
-01 | Irrtum
NEX0320DRde28_6901

zu erfüllen.

Technische Information und Beratung

2020 / 2021

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf
unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de
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• Terméktörzsadatok és árak

Energieeffizienz.
Innovative KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, die
Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen
Verordnungen, wie der Energieeinsparverordnung (EnEV)
zu erfüllen.

NEX0320DRde28_6901-01 | Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

• Beszerzési források

© KAISER GmbH & Co. KG.2020

• Forgalmazói és ügyfélszolgáltatói telefonszámok

KAISER Elektro-Installation

KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter
nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation.

Dosen, Gehäuse und Systeme

• Alkalmazástechnikai tanácsadás

Freiraum.
Lautsprecher
Für Leuchten,
d Einbaugeräte.
un
Systeme und Lösungen für die
professionelle Elektro-Installation.
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Izgalmas hírek
minden csatornán.

Termékeinket megtalálja az aktuális
KAISER katalógusban és kézikönyvben, valamint tematikus prospektusunkban.

A KAISER hírlevélben és a közösségi média
csatornáinkon folyamatosan izgalmas hírekkel látjuk el. Itt mindent megtud a termékekről, értesítéseket kap eseményekről, és
betekintést nyer a vállalatunkba.
A QR-kódok gyors és kényelmes hozzáférést tesznek lehetővé a tájékoztató jellegű
videókhoz.
2

www.kaiserdobozok.hu

A Kaiser-fejlesztések áttekintése
EI30
EI120

F30-B
F60-B

Csatlakoztatásra kész megoldások

HWD 90 tűzvédelmi gipszkarton szerelvénydoboz | 9463-01
HWD 90 tűzvédelmi mélyített gipszkarton szerelvénydoboz
| 9464-01 HWD 90 Dupla Elektronik doboz | 9462-94

O-range ECON® Fix
gipszkarton szerelvénydoboz
9264-12/-72

KLEMMFIX®
1159-03

B1 szerelvénydobozok 1255-01 | 1265-01 | 1260-01
B1 Prefix® fali kimenő adapter és rögzítőfül
készlet | 1211-00

B1 kivezető doboz oldalfalba | 1248-01
B1 univerzális oldalfali készülékrögzítő
doboz | 1248-03

B1 Elektronik doboz | 1268-01
B1 dupla szerelvénydoboz | 1269-01

B1 45 -os kúpos beton födémdoboz
1249-11/-12

B1 mély beton födémdobozok
1265-11 | 1265-12 | 1260-11

B1 univerzális készülékrögzító doboz
1249-13 | 1265-13

O-range ECON® multi dobozok 2 / 3 / 4
9252-22/-78 | 9253-22/-78 | 9254-22/-78

O-range ECON® Data EXTRA mély
gipszkarton szerelvénydoboz
9280-22/-78

O-range® szerelvénydoboz vékony burkolatokhoz
9061-01/-78

68 Hangszigetelő 68 Flex légmentes
gipszkarton szerelvénydoboz
9068-94

Szigetelés távtartó
9310-10

HaloX 100 Multi csatlakozós lámpadoboz
1281-15

VÍZÁLLÓ

ECON® Iso + szerelvénydoboz
1159-55

Légtömör dobozok tégla falazatba,
ECON® többszörös membránnal
1056-21 | 1556-21 | 1068-21 | 1656-21

IP68BOX vízálló kötődoboz szett
2521

Progress® multiLAYER
F1000.4.xx | F1100.4.xx | 15xx.4.xx
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Csatlakozásra kész megoldások
Időtakarékos és rugalmas.
Elsősorban a hatékony és határidőre történő építkezésnél
keresettek az előre gyártott komponensek és rendszerek mint
tervezési és szerelési megoldások.
Így az építési területen időtakarékos és költséghatékony elektromos installáció gazdaságosan optimalizálható az előre gyártott, csatlakozásra készen szerelt rendszerekkel.
A tervező vagy a villanyszerelő megtervezi a telepítést a
moduláris, a saját műhelyben vagy a gyártónál egyedileg előre
gyártott komponensekkel és vezetékekkel. Az építési területen az üzembe helyezéshez csak az előre megadott tervezés
szerint kell összeilleszteni őket. Ez az építési területen akár
70%-os időmegtakarítást tesz lehetővé, és szoros határidők
esetén a helyszínen kompatibilis villanyszerelési termékekkel
szerelhetők.

oldása

új meg
A KAISER

A csatlakozásra készen szerelt beépítés révén egyszerre nő a
telepítés biztonsága, minősége és áttekinthetősége. Az időbeli átfedések más szakmai ágazatokkal könnyebben és megbízhatóbban koordinálhatók.
Az ilyen tervezés a kiépítés igen hatékony utólagos módosítását is lehetővé teszi a munkaterületen, továbbá a bővítés vagy
átalakítás akár üzemelés közben is lehetséges. Ez szintén megtakarításokat jelent az üzemeltetőnek és a bérlőnek az épület
teljes élettartama alatt.
A KAISER csatlakozásra kész termékei alkalmazásával olyan
biztonságos megoldások állnak rendelkezésre, amelyekkel
minden beépítési feladat tökéletesen végrehajtható.

AISER.
on von K
Installati
Steckbare nd flexibel.
du
Zeitsparen

További információk az új „KAISER csatlakozásra
kész megoldások”brosúrában találhatók

Termékvideó
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Csatlakozásra készre szerelt elosztóház kábeltartó
rendszerekhez.
AK2 100%-ban csatlakoztatható.
A „100%-ban dugaszolható AK2 elosztóház“
elosztóház felgyorsítja az elektromos installációt
különböző gyártók kábeltartó rendszereivel való
összeépítésénél. Nem számít, hogy kábelcsatornáról,
kábellétráról vagy rácsos csatornáról van szó – az AK2
mindegyiknek megfelel. Teljesen konfekcionált és így
csatlakoztatásra kész egység érkezik az építési területre. Itt az előre szerelt vezetékeket már csak a terv
szerint csatlakoztatni kell.

Univerzálisan összeállítható
ház kábeltartó rendszerekhez.
AK2 modul.
Az AK2 moduláris rendszerrel széles alkalmazási
területet fedhető le, mivel minden telepítési feladathoz a megfelelő megoldást kínálja.
Az AK2 moduláris rendszer az alap házból, az előlapból és a rögzítési tartozékokból áll számos változatban.
Így teljesen testreszabható megoldások alakíthatók ki
bármilyen csatlakoztatási feladathoz.

Ha szűkös a hely.
Kompakt PD és multi PD elosztóház.
A csatlakozásra készen szerelt rendszerekhez tartozó
kompakt PD elosztóházak előnye elsősorban az olyan
elektromos installációknál mutatkozik meg, ahol szűkösek a helyviszonyok, ilyenek pl. a kettős padló, a padló
alatti rendszerek vagy az álmennyezetek. A kompakt
kialakításnak és az alacsony szerkezetmagasságnak
köszönhetően korlátozottan rendelkezésre álló hely esetén is biztosan elfér.
A kompakt multi PD elosztóházak egymással mechanikusan csatlakoztathatók.

Előre szerelt és letesztelt megoldások
O-range® megoldások a villanyszerelőknek.
Sok villanyszerelési terméket gyártó cég kínál készre szerelt termékeket, például kapcsolókat, dugaljakat és
részegységeket mind a hagyományos villanyszereléshez,
mint az okos épületvezérlésekhez. Ezeket a beépítés
helyszínén csak csatlakoztatni kell, és a kész egységeket
a csatlakozódobozzal a falba rögzíteni.
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F30-B
F60-B

tanúsítvánnyal

HWD 90 tűzvédelmi szerelvénydoboz.
Most a fapanelek és faszerkezetes
épület építéséhez is.
A tűzvédelmi falakhoz való első tűzvédelmi doboz 2006-ban történt bevezetése
óta az alkalmazások köre egyre bővült.
A HWD 90 tűzvédelmi dobozok most fából készült falakhoz, fapanelek és
faszerkezetes épület kialakításához is engedélyezettek. Ezek a fal tűzvédelmi
tulajdonságát az F30-B és F60-B tűzállósági osztálynak megfelelő időtartammal
tartják fenn.
Típusjóváhagyások
Z-19.21-1788
Z-19.21-2064

ETA-18/0091

Termékvideó

Fix.
Csatlakoztatás – Pozicionálás – Rögzítés
– Kész!
Fül nélküli!

O-range ECON® Fix. Fülek nélkül
szerelve. Gyors és biztonságos.
Az új O-range ECON® Fix készülékbekötő dobozzal a szerelés a fül nélküli
rögzítőbordákkal való rögzítésnek
köszönhetően olyan különböző fal
anyagkombinációkban, mint az OSB
lemezek, rétegelt táblásított falapok, ill.
tömör faanyagok, gipszrostlapok vagy
homlokzati falazás, egyértelműen gyorsabb és könnyebb. Két síkon körbefutó
tömítőlamellák garantálják a légtömör
sík megtartását. A beépített központosító bordáknak köszönhetően a készülékbekötő doboz pontos és kényelmes,
beakadás nélküli szerelése válik lehetővé a szerelőnyílásban.

Termékvideó

OSB

Rétegelt táblásított
falap/tömör faanyag

Gipszrostlap*

Homlokzati
falazás

* Nem alkalmas gipszkarton falakhoz!

6

www.kaiserdobozok.hu

A gipszelést megspórolhatja magának!
Gipszmentes szerelés a KLEMMFIX®-szel.
A KLEMMFIX® rendszerrel akár 50% szerelési időt is megspórol a hagyományos
KAISER süllyesztett szerelvénydobozok gipsszel történő szerelésével szemben.
A KLEMMFIX® vakolás előtt biztosan a falba rögzíti a dobozt, és a helyén tartja.
Nincsen szükség gipszre, gyorscementre
vagy hasonlóra. Így a szerszámokat sem
kell tisztítani. A vegyi anyagok használatának elkerülésével az esetleges egészségkárosodás is elkerülhető. A raktározási
körülményeket, mint a fagyot, a hőséget,
az eltarthatóságot stb. sem kell figyelembe venni.

A KÉK
®
KLEMMFIX

MOST ÜREGES
TÉGLÁKHOZ IS

Mélységet szabályozó ütköző az
optimális vakolatvastagság meghatározására.

A KAISER süllyesztett
szerelvénydobozokkal való
méretpontos alkalmazásra
vannak kialakítva.

A lamellagyűrűkkel és rögzítőbordákkal minden téglában több síkon rögzíthető.

1159-03

Állólyukú tégla*

A fellépő erőket a KLEMMFIX® vezeti el. A doboz
nem deformálódik.

Pórusbeton

A vakolat behatol a lamellagyűrűkig, és gondoskodik a doboz
biztos és tartós rögzítéséről.

Könnyűbeton

Mészhomoktégla

A fellépő erőket a süllyesztett szerelvénydobozok oldalfala vezeti el.

Termékvideó

* Állólyukú tégla kitöltéssel vagy anélkül, tömör tégla
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Új mérce a helyszínen öntött beton terén.

Stabil sorolás az előlappal
és a doboztesttel
Kereskedelmi forgalomban
kapható bordás védőcsövek
könnyű beépítése

Minden B1 fali doboz 2 stabil
foglalattal rendelkezik a Prefix®
rögzítőfülek számára

Innovatív védőcső bevezetés

Termékvideó

A legjobb választás a szereléshez...
... és a beépítéshez.

Jelzősörték, amelyekkel a zsaluzat
eltávolítása után könnyen megtalálhatók a dobozok

Nagy beépítési és installációs hely

Termékvideó

8

www.kaiserdobozok.hu

Könnyen kitörhető elválasztólapok

Az előre kábelezett
dugaszolóaljzatok
szerelése

A KAISER színrendszer.
Az egyes komponensek különböző színei megkönnyítik a helyes beszerelést.
Zöld
Előlapok a zsaluzathoz
való rögzítéshez.

Sárga
Szerelvénydoboz hátlapok a
falba való beépítéshez.

Piros
Szerelvénydoboz hátlapok a
födémbe való beépítéshez.

Szürke
Átvezetők és rögzítési tartozékok.

Szerelés helyszínen öntött betonba
A KAISER betonépítési rendszer. Minden betonozási eljáráshoz és építési módhoz. Fali és mennyezeti dobozok széles választékát kínálja, és
praktikus megoldásokkal szolgál a fal-födém átmenetekhez.

1	B¹ készülékrögzítő doboz
2	B¹ födém kötődoboz
3	B¹ szerelvénydoboz, B1 Prefix® rögzítőfülkészlet
4	B¹ extra mély födém kötődoboz
5	B¹ extra mély szerelvénydoboz, B1 Prefix® rögzítőfülkészlet
6	B1 szerelvénydoboz, ellentámasz, támasztóelem Ø 20 mm
7	Fali és mennyezeti könyök 30°, B1 Prefix® rögzítőfülkészlet,
B1 Prefix® fali átvezető adapter Ø 25 mm

3
2
1

5

4

6

7
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Az új gipszkarton doboz!

Innovatív nyitástechnika!

Változtatható: kombinált bevezetés
vezetékekhez és M20/M25 méretű csövekhez a könnyű kitörés érdekében

Innovatív nyitófülek:
garantáltan légtömör

Termékvideó

Praktikus: Csőbemenetek
akár M25 méretig minden
ECON® doboz esetén

Rugalmas: 90°-os csőbevezetési szög
Biztonságos: Készülékcsavarok
plusz-mínusz csavarfejjel

Biztonságos: légtömör, vezeték-ellentartó és önzáró cső

Kompatibilis: Egységes összekötőcsonk
a szabványos és ECON® dobozokhoz

Hasznos: Felirat a membránon
Gyors: FX4 csavarok

Kizárólag nálunk! Kombinált bevezetés
vezetékekhez és védőcsövekhez:
Az átmérők gyakorlatban bevált kiválasztása megfelelő elrendezéssel. Folyamatosan stabil helyzet – a vezetékrögzítésnek
köszönhetően a DIN EN 60670 szabvány
szerint!

Látható márkanév –
eredeti KAISER!

Vezetékbevezetések:
Hat v ezetékbevezetés – stabil
illeszkedés a vezeték-ellentartónak köszönhetően.

Egyszerű
nyitástechnika
FX4 hevedercsavarok:
A létező leggyorsabb csavarrögzítés beton szerelvénydobozokhoz!

PL PP

A nyitófül:
Szerszám nélkül: új nyitástechnika
a védőcső rögzítő membrán
meghatározott nyitásához – garantáltan
folyamatosan légtömör!

Készülékcsavarok:
Plusz-mínusz csavarfej!

+

=

Mindegy, milyen csavarhúzót
használ, megfelelő lesz!

Megnövelt védőcső bevezetéshez
akár M25 méretig

Jelölés védőcsövekhez
és kábelekhez:
A kábelek és védőcsövek egyértelmű és összetéveszthetetlen
elrendezése minden bevezető
nyíláshoz!
10
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Kerek összekötőcsonk:
Egyszerűen összeköthető!
Most egységes minden
KAISER O-range® k
 éregfali
dobozhoz!

		

Grandi
s
Több tér a szereléshez
2-es/3-as/4-es dobozok
Az új légtömör O-range ECON® 2-es / 3-as
/ 4-es szerelvénydobozokkal a KAISER tökéletes alapot és kényelmet nyújt minden
szabványos beépíthető készülék többféle
kombinációban történő beszereléséhez.
Termékvideó

Data
Új mérce az adat- és
hálózatszerelések terén!
Az új légtömör O-range ECON® Data extra
mély szerelvénydoboz révén a KAISER korábban még nem tapasztalt kényelmet biztosít a
kommunikációs és hálózati eszközök szerelvénydobozba beépítéséhez és rögzítéséhez.
Termékvideó

35 mm-es beépítési mélység feszültségmentes
technológiával. O-range® szerelvénydoboz
vékony burkolatokhoz/lemezekhez.
A mindössze 35 mm-es beszerelési mélységnek köszönhetően a szerelvénydoboz ideális
a kis üreggel rendelkező gipszkarton falakba
való beépítéshez. Ráadásul a feszültségmentes technológiának köszönhetően (ld. a baloldali képet) biztonságosan beépíthető
vékony lemezfalakba is.

Zajvédelem nagyobb szerelőtérrel.
68 Flex hangszigetelő
Elektronik doboz.

ítási
Hangcsillap
mérték R’w
ig
ező
etk
a köv

68 dB

A gyors szerelésnek köszönhetően a 68 Flex
hangszigetelő elektonik doboz ideális a
meglévő installációk modernizálásához vagy
bővítéséhez. A rugalmas alagút egyszerű
szerelést tesz lehetővé, és nagyobb helyet
biztosít a szerelvények, kábelek és sorkapcsok számára.
Termékvideó
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Változó magasság és átmérő.
Spacer - szigetelés távtartó .
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

A szigetelés távtartó biztosítja a
szükséges távolságot a világítótest és az azt körbevevő anyag
között. A 68-80 m közötti beépítési átmérővel és a 100-40 mm
közötti beállítható magassággal a
lehető legnagyobb rugalmasságot
nyújtja minden beépítési helyzetben.

ÁS
EGOLD
EGY M DEN
MIN
ETRE
HELYZ

Ø 68-80 mm

Termékvideó

Szerelvénydoboz betonba való sokoldalú
szereléshez
HaloX® 100 Multi csatlakozós lámpadoboz.
A HaloX® 100 többszörös védőcsöves bevezetés optimális feltételeket kínál a multimédiás alkalmazásokhoz. A számos különféle védőcső
bevezetési lehetőségnek köszönhetően M40 méretig a legkülönbözőbb tápvezetékek és előreszerelt
csatlakozók is bevezethetők.

M25
M40

Termékvideó
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A farost szigetelőlapokba
való egyszerű beépítéshez.
ECON® Iso +
Az ECON® Iso + szerelvénydoboz tökéletes
megoldást nyújt a farost szigetelőlapokba történő elektromos beépítéshez. A terméket kifejezetten a hőszigetelő és vakolattartó lapokban
való használatra tervezték, a biztonságos rögzítésről 4 billenő vágóél gondoskodik – ráadásul
utólag is beépíthető.

Termékvideó
3 díj 2019-ben:

Farost szigetelőanyagba történő beépítéshez vakolás előtt
és után.

Szintetikus szigetelőanyaggal (pl. EPS) ellátott WDVS-be
való utólagos szereléshez.

Ideális megoldás minden
hőszigetelő összekötő
rendszerhez

Biztonságos rögzítés hőhíd nélkül.
ECON® Styro55.
Az ECON® Styro55 szerelvénydoboz lehetővé
teszi a beépíthető készülékek, például dugaszolóaljzatok és kapcsolók szintetikus hőszigetelő
kötőrendszerekbe (WDVS) történő utólagos
beszerelését. Gyorsan, biztonságosan és hőhidak nélkül. A doboz néhány mozdulattal beépíthető és rögzíthető.

Termékvideó
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Többszörös membrán a légtömör
süllyesztett telepítéshez
az ECON® technológia segítségével.
Az ECON® technológiát alkalmazó süllyesztett dobozok kifejezetten az olyan
falazásokhoz készültek, ahol a belső vakolat képezi a helyiség felőli légtömör
lezárást. Biztosítják, hogy ne jöjjön létre légáramlat a dugaszolóaljzatoknál és
a kapcsolóknál a falazatban az üreges kamra és a lakás belső tere között, ezáltal garantálják a légtömör szerelést. Az ECON® süllyesztett dobozok sokféle légtömör védőcső és kábel bevezetési lehetőséget kínálnak, és begipszelhetők, illetve KLEMMFIX® (lásd a 7. oldalt) segítségével rögzíthetők.

EM

BRÁN

ÚJ

EC

ON® M U

-M
I
T
L

Az ECON ® technológia által kínált
szerszám nélküli kábel- és védőcső
bevezetés jóval egyszerűbbé teszi a sze
relést, és jelentősen csökkenti a szerelési
időt.

kaiser_aufkleber_rohreinfuehrung_55mm_v7.indd 1

A tömítőmembrán rugalmassága biztosítja, hogy a
membrán átszúráskor a védőcső vagy a kábel köré illeszkedjen, és kizárja a légáramokat.

17.09.2018 10:53:56

Termékvideó

Az ECON® többszörös membrán felosztása megakadályozza a
rések és szivárgások kialakulását több kábel behelyezése esetén.
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 védőcsövek M25 méretig szerszám nélkül és légtöA
mören bevezethetők a membránba.

		

Vízálló kötődoboz különösen
nedves környezetekhez.
IP68BOX vízálló kötődoboz szett.

Az IP68BOX kültéri vezetékelágazó dobozt
2 komponensű PUR öntőgyantával töltik fel.
Ez védi az elektromos csatlakozásokat a
különösen nedves környezetekben. Például
a talajban vagy akár a víz alatt. A forgalomtól függő talajrezgések hosszú távon sincsenek hatással a létrehozott csatlakozásokra.
·
·
·
·

VÍZÁLLÓ

Kicsomagolás – Szerelés – Kész!

 zállítás teljes készletként
S
Gyorsan és egyszerűen szerelhető
Gyors üzembe helyezés
IP68

Termékvideó

Univerzális tömszelence maximális kábelrögzítési területtel.
Progress® multiLAYER.
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Termékvideó

GmbH
© KAISER

Az új multiLAYER tömítőbetét rendkívül nagy rögzítési területet biztosít, és
beépített porvédelemmel rendelkezik a kábelek rögzítéséhez A bemetszett
kivitel lehetővé teszi az előméretezett kábelek gyors beszerelését. A tömítőbetét a Progress® kompressziós technológiát
használja, így a kábeleket kíméletesen és keresztmetszet-csökkenés nélkül rögzíti.
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A katalógus a következő elérhetőségen rendelhető meg:
www.kaiser-elektro.de
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Az új „AGRO tömszelencék 5.0“ katalógusban megtalálja a fémből vagy műanyagból készült tömszelencéket. Legyen szó
bevált termékekről vagy innovatív új fejlesztésekről – itt minden terület számára megtalálja az optimális és biztonságos megoldást,
például robbanásbiztos és EMC alkalmazásokhoz is.
15

Rendszerek és megoldások a
professzionális villanyszereléshez.

Sugárvédelem.

Innovatív KAISER termékek segítenek Önnek a
DIN 18015-5 szabvány és az új épületenergetikai törvény (GEG 2020) előírásainak teljesítésében.

Az új sugárzás-védelmi dobozok használata révén a
fal sugárvédelme kiegészítő árnyékolás nélkül is
megmarad.

Tűzvédelem.

Építkezés.

A KAISER tűzvédelmi rendszerei megbízható
megoldásokat kínálnak a tűzvédelmi falakban és
födémekben végzett elektromos szerelési munkákhoz.

A KAISER olyan összehangolt termékrendszer-megoldásokat kínál, melyek biztonságosan, tartósan és
gyakorlatiasan használhatók a felújítás, a renoválás
és a modernizálás során.

Zajvédelem.

Betonépületek.

A KAISER innovatív hangszigetelő dobozai beépített szerelések esetén biztosítják a hangszigetelő
falakkal szemben támasztott építészeti követelmények teljesülését.

Teljes rendszerek helyszínen öntött betonhoz és
előregyártáshoz. Tökéletes és optimális a szakiparosok által végzett villamos szerelési munkákhoz.

Műszaki információk és tanácsadás
A termékekkel, a rendszermegoldásokkal és a kommunikációs médiával kapcsolatban minden részletes és aktuális
információt megtalálhat a weboldalunkon: www.kaiserdobozok.hu
Ha további kérdése lenne, vagy egyéb információra lenne szüksége, műszaki tanácsadó csapatunk szívesen áll a
rendelkezésére, és örömmel elbeszélget Önnel a következő elérhetőségeken: 06 1 432 8820 info@ultima.hu

ULTIMA KFT.
Rétifarkas utca 6. · 1172 Budapest
Telefon: +36 1 432 8820 · Telefax: +36 1 264 1254
www.ultima.hu

© KAISER GmbH & Co. KG.2021

Energiahatékonyság.

KAI1221hu | A tévedés és a műszaki változtatások joga fenntartva.

A KAISER 1904 óta fejleszt és gyárt olyan rendszereket és termékeket, amelyek a kiváló minőségű villanyszerelés
alapjául szolgálnak. A gyakorlatias megoldásokat világszerte a villanyszerelés minden területén használják a tervezők és a felhasználók a mindennapi feladataik elvégzése során.

