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Najlepsze łączenie z betonem.

Puszka Prefix® do ścian 
betonowych.
Produkty nowej generacji – jeszcze 
prostszy i szybszy montaż.



Metoda budowy z wykorzystaniem betonu lanego jest stosowana tam, gdzie zachodzi konieczność wykonania dużych elementów i powierzchni. 
Świeża mieszanka betonowa jest dostarczana na miejsce budowy, wylewana do szalunków przygotowanych ze zbrojeniem i elementami montażowymi, 
a następnie zagęszczana. Po utwardzeniu szalunek jest usuwany, dając w efekcie gotowe ściany i stropy. Do betonu lanego stosuje się zazwyczaj szalunki 
drewniane. Szalunki te mogą być powlekane tworzywami sztucznymi lub żywicami syntetycznymi. Puszki Prefix® do ścian betonowych idealnie nadają 
się do stosowania w betonie lanym.

Montaż do szalunku oporowego bez elementów wspornikowych 
i  podstaw jest możliwy dzięki wzmocnionym bocznym zaciskom 
montażowym. Aby ułatwić wyrównanie za pomocą poziomicy laserowej, 
na powierzchni obudowy puszki rozgałęźnej wyznaczono środek. Boczne 
podkładki dystansowe do szalunku brzegowego umożliwiają całkowite 
opływanie betonu w przypadku zastosowania betonu licowego.

Innowacyjne i ekonomiczne 
rozwiązanie dla betonu lanego.

Mocowanie do szalunku roboczego dzięki dwóm stabilnym wejściom 
na śruby umieszczonym w obudowie z mocowaniem wstępnym umożliwia 
pewne mocowanie do szalunku za pomocą gwoździ stalowych. Dzięki 
temu na powierzchni betonu nie są widoczne ślady mocowania.
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Prefix® 60 
Puszka rozgałęźna  
1211-01

Prefix® 35 
Puszka przyłączeniowa oświetlenia ściennego 
1211-02

Nowe puszki Prefix® do konstrukcji betonowych, oprócz sprawdzonych 
cech produktu, takich jak boczne zaciski mocujące produkt do 
zbrojenia, zaciski montażowe do wstępnego mocowania elementów 
oraz wyraźny profil falisty zapewniający dokładne i  bezpieczne 
dopasowanie, posiadają teraz również innowacyjne wpusty do rur, 
możliwość wprowadzania kabli w tylnej części puszki oraz separatory, 
które można później wyłamać w  celu połączenia poszczególnych 
elementów większego układu.

Nowe puszki Prefix® do ścian 
betonowych.

10 razy lepszy 

produkt!
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Nowe puszki rozgałęźne Prefix® do urządzeń i puszki przyłączeniowe 
Prefix® do oświetlenia ściennego są wyposażone w innowacyjne funkcje, 
oferują nowe, zorientowane na rynek cechy produktów, wyraźnie łatwiejszą 
obsługę i ekonomiczniejsze wykonanie prac budowlanych.

Puszki Prefix® do ścian budowlanych umożliwiają prosty i szybki montaż 
do szalunku oporowego bez elementu wspornikowego i podstaw, przy 
zachowaniu bezpiecznej szczelności betonu.

1  Łatwy i szybki montaż do szalunku oporowego bez elementów 
wspornikowych i podstaw...

2  ... oraz boczne podkładki dystansowe zapewniają pełny przepływ 
wokół betonu i umożliwiają zastosowanie betonu licowego nawet 
w obszarach przejść i krawędzi

3  Do otulin betonowych o grubości 20–60 mm 

4  Innowacyjne wpusty rurowe Ø 25/32 mm i Ø 20/25 mm, 
umożliwiające szybką obróbkę na miejscu

5  Możliwość umieszczenia otworów o średnicy do Ø 25 mm 
w tylnym dnie puszki 

6 Łatwy montaż przy użyciu rąk

7  Stabilne wąsy wskaźnikowe i intensywne zabarwienie ułatwiające 
orientację w powierzchni betonu 

8  Duża przestrzeń do montażu i instalacji

9  Wygodna instalacja wstępnie podłączonych urządzeń 
wbudowanych w wielu kombinacjach...

10 ... dzięki dodatkowym elementom rozdzielającym (do wyłamania)

Nowe produkty Prefix® – 10  × lepsze.



Dopasowanie do odpowiedniej otuliny betonowej

Przygotowany szalunek roboczy 
ze zbrojeniem od strony szalunku 
oporowego.

Wpusty rurowe można łatwo 
otworzyć za pomocą typowych 
kombinerek.

Za pomocą wiertła stopniowego 
KAISER (nr art. 1284-32) można 
precyzyjnie wykonać otwory 
z tyłu dla rur o średnicy do 
25 mm.

Za pomocą uniwersalnej 
otwornicy do tworzyw sztucznych 
KAISER (nr art. 1085-80) można 
precyzyjnie wykonać wymagane 
otwory na kable lub przewody.

Dno i przednia część puszki
są mocowane ręcznie. 
Przed zamknięciem należy 
pamiętać o otulinie!

W przypadku zastosowania kilku 
puszek rozgałęźnych Prefix® 
mogą być one łączone ze sobą 
przy standardowym rozstawie 
wynoszącym 71 mm (DIN 49075).

Dzięki wąsom wskaźnikowym 
umieszczonym w przedniej części 
puszek Prefix®, ich pozycja jest 
widoczna na powierzchni ściany.

Puszki Prefix® do ścian betono-
wych można łatwo i szybko za-
mocować w zbrojeniu za pomocą 
techniki montażu Prefix®.

Oznaczenie środka na powierzchni 
obudowy umożliwia łatwe 
i dokładne ustawienie puszki 
przyłączeniowej za pomocą 
poziomicy laserowej.

Wystarczy umieścić rury 
w przygotowanych otworach.

Użytkownik ma obie ręce wolne 
i może szybko i bezpiecznie 
przymocować puszkę do zbrojenia 
za pomocą drutu lub opasek 
kablowych.

Można stosować po obu stronach 
w przypadku otulin betonowych 
20–40 mm lub 40–60 mm.

Otulina betonowa 20–40 mm Otulina betonowa 40–60 mm

Montaż

Montaż puszki w przypadku otuli-
ny betonowej 20–40 mm wyko-
nuje się przez wykonanie wpu-
stów rurowych na dnie puszki.

Oznacza to, że wpusty rurowe 
znajdują się za pierwszą warstwą 
zbrojenia i nie ma już konieczności 
wykonywania czasochłonnych 
i destabilizujących cięć zbrojenia. 

Wystarczy odwrócić puszkę, aby 
móc uzyskać otulinę betonową 
o grubości od 40 do 60 mm. 
Wpusty rur muszą być umieszczo-
ne w części przedniej.

W ten sposób wpusty rurowe 
znajdują się przed pierwszą war-
stwą zbrojenia i można z nich ko-
rzystać bez ograniczeń. Przy 
pierwszej okazji rury należy prze-
prowadzić za zbrojenie.



KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
NIEMCY  
Tel.+49(0)2355.809.0  ·  Fax+49(0)2355.809.21 
www.kaiser-elektro.de  ·  info@kaiser-elektro.de

Informacje techniczne i wsparcie merytoryczne
Pozostałe informacje na temat produktów, rozwiązań systemowych i mediów 
komunikacyjnych są obecnie dostępne na naszej stronie internetowej www.kaiser-
elektro.de
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub chęci uzyskania informacji nasz zespół 
doradców technicznych pozostaje do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu: 
+49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de

Filmowa 
prezentacja 
produktów
Prace 
instalacyjne

Filmowa 
prezentacja 
produktów
Instalacja

W skrócie.

Akcesoria Prefix®

Puszka Prefix® 60 do 
ścian betonowych

 · Puszka rozgałęźna do mocowania do zbrojenia

 · Można stosować do otulin betonowych o grubości 
20–60 mm

 · Wstępne mocowanie za pomocą techniki montażu 
Prefix®

 · 1-częściowa z dołączoną częścią przednią i tylną

 · Standardowa odległość łączenia kilku puszek 71 mm

 · posiada 4 wejścia na śruby i 2 miejsca na zaczepy

Puszka Prefix® 35 do 
ścian betonowych

 · Puszka przyłączeniowa oświe-
tlenia ściennego do mocowania 
w zbrojeniu

 · Można stosować do otulin 
betonowych o grubości 20–60 mm

 · Wstępne mocowanie za pomocą 
techniki montażu Prefix®

 · 1-częściowa z dołączoną częścią 
przednią i tylną

Długość × szerokość × głębokość 290 × 78 × 91 mm 290 × 78 × 91 mm
Ø otworu montażowego 60 mm 35 mm
Otwory wyłamywane dla rur DIN EN Ø 25/32 mm 2 2

Otwory wyłamywane dla rur DIN EN Ø 20/25 mm 4 4

Oznaczenia na dnie puszki dla rur DIN EN do Ø 25 mm 2 2
Oznaczenia dla przewodów i kabli do Ø 16 mm 8 8

• •

Nr art. 1211-01 1211-02
Opakowanie wewnętrzne/wysyłkowe 25/50 25/50 

Uniwersalna otwornica do 
tworzyw sztucznych

 · do wykonania dopasowanych wpustów

 · dla przewodów niskiego napięcia od Ø 4–7,5 mm

 · dla kabli NYM do 5 × 2,5 lub 7 × 1,5

 · dla kabli NYY do 5 × 2,5

 · do rur DIN EN (giętkich) do Ø zewnętrznej 20/25 mm

 · z uchwytem na bit 1/4" do wkrętarki akumulatorowej

do precyzyjnie dopasowanych otworów 4–22,5 mm
Nr art. 1085-80
Opakowanie wewnętrzne/wysyłkowe -/10 

Wiertło stopniowe

 · do montażu w konstrukcjach 
betonowych

 · do wykonywania otworów na wpusty

 · przystosowane do wkrętarki akumu-
latorowej

Ø rury DIN EN 10–40 mm
Nr art. 1284-32
Opakowanie wewnętrzne/wysyłkowe -/10 

 
1211-20 (Ø 20 mm)
1211-25 (Ø 25 mm)
1211-32 (Ø 32 mm)

2 szt. 
1211-00

Adapter wypustu 
ściennego B1 Prefix®

 · do tulei końcowych/przejściowych 
i łączników kolankowych ściennych/ 
sufitowych

 · w połączeniu ze skrzydłem systemu 
B1 Prefiks®

Łącznik kolankowy 
ścienno-sufitowy 30°

 · do łączenia rur lub jako wylot 
sufitowy

Tuleje końcowe 
i przejściowe

 · do łączenia rur lub jako 
wylot sufitowy

Zestaw skrzydeł 
systemu B1 Prefix®

 · odpowiedni dla różnych 
produktów B1

 
1204-24 (Ø 20 mm)
1204-34 (Ø 25 mm)
1204-29 (Ø 32 mm)

 
1202-04 (Ø 20 mm)
1202-34 (Ø 25 mm)
1202-29 (Ø 32 mm)
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