System magnesów mocujących.
Rozwiązania do zautomatyzowanej
produkcji fabrycznej w konstrukcji
betonowej.

System magnesów mocujących do wszystkich zastosowań.

Najlepsze połączenia od samego
początku. Prefabrykacja w konstrukcji
betonowej.
Przemysłowo prefabrykowane elementy płytowe z betonu są produkowane
z dokładnością wymiarową i w znacznym stopniu zautomatyzowane
w produkcji fabrycznej. Wysoki stopień wstępnego planowania,
prefabrykacja przemysłowa w chronionym środowisku oraz automatyzacja
podczas produkcji w zakresie mocowania i montażu elementów
instalacyjnych zapewniają krótki czas montażu i minimalizację kosztów.
Podobnie jak elementy konstrukcyjne, również elementy instalacji
elektrycznej muszą być zamocowane i zintegrowane ze ścianą lub sufitem.

Planowanie i montaż elementów instalacyjnych do technicznego
wyposażenia budynku, takich jak elementy instalacji elektrycznych, jest
również w miarę możliwości zautomatyzowane. Odpowiednie produkty
elektroinstalacyjne można planować i kosztorysować oraz rozpisywać
dla nich przetargi już na etapie planowania budowy. Elementy ścienne
i sufitowe wraz z elementami instalacyjnymi niezbędnymi do wykonania
instalacji elektrycznej można za pomocą interfejsu CAD/CAM przenieść do
komputera sterującego produkcją w betoniarni.

Dzięki metodzie planowania BIM oraz zintegrowanemu planowaniu
budynku można skrócić czas planowania, produkcji i oddania do użytku,
a jednocześnie precyzyjnie zintegrować elementy instalacji elektrycznej.

Zautomatyzowane i prawidłowe pozycjonowanie systemu magnesów
mocujących dla elementów instalacyjnych, które są niezbędne do wykonania
zintegrowanej instalacji elektrycznej, zapewnia już w trakcie produkcji
fabrycznej możliwość zintegrowania tych elementów instalacyjnych
z powierzchnią ograniczającą pomieszczenie dokładnie według specyfikacji
projektowej – bez konieczności późniejszej obróbki przez klienta.
Wszystkie odpowiednie teksty przetargowe, dane BIM i dane geometrii 3D
dotyczące systemu magnesów mocujących oraz elementów instalacyjnych
wymaganych do wykonania instalacji elektrycznej można znaleźć na stronie
www.kaiser-elektro.de.
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System magnesów mocujących.
Jeden dla wszystkich rodzajów.
W nowoczesnych liniach technologicznych można produkować zarówno elementy ścienne, jak i sufitowe
(np. produkcja podwójnych ścian, produkcja sufitów modułowych). Elementy te mają jednak różne
wymagania dotyczące instalacji elektrycznej. Na przykład puszki osprzętowe i rozgałęźne do wyłączników
i gniazdek, a także przejścia ścienne i sufitowe na ciągłe orurowanie elektroinstalacyjne oraz obudowy
instalacyjne opraw oświetleniowych i głośników muszą być umieszczone precyzyjnie, bezpiecznie oraz
we właściwym położeniu.

Dzięki systemowi magnesów mocujących wszystkie te elementy instalacyjne można umieścić precyzyjnie
i równo z powierzchnią. Dzięki bardzo wysokiej sile przyciągania wynoszącej 500 N system magnesów
mocujących jest odpowiedni do precyzyjnej i bezpiecznej obróbki.

Magnes do wszystkich elementów instalacyjnych gwarantuje bezproblemową produkcję oraz
maksymalną elastyczność w wytwarzaniu przemysłowych prefabrykatów płytowych.
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Konstrukcja betonowa jest prosta i wydajna.
Jedno rozwiązanie do wszystkich
zastosowań. System magnesów
mocujących.
Magnes mocujący jest odpowiedni do wszystkich elementów instalacyjnych,
które są niezbędne w produkcji ścian i sufitów do fabrycznego przygotowania
instalacji elektrycznej. Magnes mocujący może być wykorzystywany do
pozycjonowania w sposób prawidłowy zarówno w produkcji ręcznej, jak
i zautomatyzowanej. W produkcji zautomatyzowanej magnes można
umieścić na stole indeksującym automatycznie i w odpowiednim położeniu
za pomocą wielofunkcyjnego chwytaka.

Duża siła przyciągania wynosząca 500 N zapewnia, że magnes pozostaje
dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajdują się elementy
instalacyjne.
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Elementy instalacyjne, takie jak puszki osprzętowe i rozgałęźne, są
wyrównywane za pomocą bocznych wycięć na magnesie mocującym.
Zapewnia to dokładne wyrównanie wymiarów w kierunku pionowym
i poziomym, nawet w przypadku wielu kombinacji. Precyzyjnie dopasowane
połączenie pomiędzy magnesami a elementami instalacyjnymi z uszczelką
otaczającą zapewnia, że beton nie będzie się pod nimi wylewał.

Po odformowaniu magnes pozostaje na stole szalunkowym i może wrócić
do produkcji.

Magnes mocujący służy do przytrzymywania puszek rozgałęźnych do urządzeń B², dużych puszek do stropów żelbetowych, przejść ściennych i sufitowych,
a także obudów opraw oświetleniowych i głośników HaloX®.

• M
 agnes do dokładnego pozycjonowania i ustawiania
• Prawidłowe mocowanie umożliwiające montaż puszek rozgałęźnych
i kombinacji akcesoriów w sposób odporny na skręcanie
• Bezpieczne mocowanie do lub przy metalowym szalunku
(stalowe deskowanie poziome i pionowe deskowanie brzegowe)
• Możliwość wielokrotnego użytku i trwałość

Siła klejenia 500 N
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Najlepsze połączenia dla
produkcji zautomatyzowanej.
W przypadku wszystkich rozwiązań instalacyjnych w elektroinstalatorstwie system
magnesów mocujących stanowi podstawę dobrej instalacji w produkcji fabrycznej.

Puszki rozgałęźne B2
Nowe puszki rozgałęźne do urządzeń B² do produkcji fabrycznej oferują dużo miejsca na zaciski
i kable dzięki dużej objętości i łatwości montażu. Wersja z gniazdem na magnes mocujący (nr art.
1299-69 – dostępna osobno) idealnie nadaje się do szybkiego mocowania do już ustawionego
automatycznie magnesu. Przy standardowym rozstawie 71 mm można szybko i łatwo tworzyć wiele
kombinacji, korzystając z opcji połączeń umieszczonych z boku puszek rozgałęźnych B2. Dostępne
oddzielnie łączniki rurowe do beznarzędziowego łączenia rur zapobiegają wlewaniu się betonu
i jednocześnie tłumią drgania rur podczas procesu zagęszczania.
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Łączniki ścienno-sufitowe
Nowe przepusty końcowe i przejściowe, a także
kolana ścienne i sufitowe 30° umożliwiają po
raz pierwszy zautomatyzowane pozycjonowanie
i mocowanie połączeń rurowych w prefabrykatach
betonowych. Zintegrowany uchwyt na magnes
(art. nr 1299-69 – dostępny osobno) umożliwia
bezpieczne i szczelne mocowanie do stalowego
szalunku leżącego systemów cyrkulacyjnych
stosowanych w betoniarniach. Ponadto nowe
artykuły
oferują
alternatywne
możliwości
mocowania do szalunków. Oznacza to, że mogą
być montowane przy użyciu kleju na gorąco,
gwoździ stalowych, a nawet w przypadku montażu
podwieszanego w elementach ścian pełnych za
pomocą wsporników Prefix® Universal (nr art.
1261-00).

Duża puszka
do stropów
żelbetowych 115
Duża puszka do stropów żelbetowych nadaje się do
fabrycznego montażu w sufitach modułowych. Wersja
z gniazdem na magnes (nr art. 1299-69 – dostępny
osobno) idealnie nadaje się do szybkiego mocowania
do już ustawionego automatycznie magnesu. Duża
puszka do stropów żelbetowych jest częścią stropu
już w momencie dotarcia na plac budowy i umożliwia
szybkie ułożenie orurowania elektroinstalacyjnego na
miejscu. Zamykaną pokrywę można otworzyć jednym
obrotem, co umożliwia szybkie i dokładne wykonanie
przepustów rurowych za pomocą szczypiec
do przebijania (nr art. 1286-33/-34).

Oprawy oświetleniowe
i obudowy głośników
HaloX®
W celu montażu w elementach prefabrykowanych system HaloX® posiada
konstrukcję jednoczęściową. Oznaczenia na obudowie służą do łatwego
ustawienia na szalunku. Obudowy do montażu na magnesach są dostępne
z fabrycznie zmontowanymi przednimi częściami, w których można
umieścić magnes (nr art. 1299-69 – dostępny osobno). Zintegrowany
pojemnik na system magnesów mocujących umożliwia bezpieczne
i szczelne mocowanie do stalowego szalunku leżącego systemów
cyrkulacyjnych stosowanych w betoniarniach.
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W skrócie.
Magnes mocujący

1299-69

Duża puszka
do stropów
żelbetowych 115

do magnesów mocujących
(nr art. 1299-69)

1227-16

1262-06
Rurki: 4 x Ø 20/25 mm
Kabel: 4 x do Ø 16 mm

1263-06
Rurki: 8 x Ø 20/25 mm
Kabel: 4 x do Ø 16 mm

1264-06
Rurki: 4 x Ø 32/40 mm
Kabel: 2 x do Ø 16 mm

1261-82
Rurka Ø 20 mm
Wymiary: 53 x 64 x 48 mm

1261-83
Rurka Ø 25 mm
Wymiary: 53 x 64 x 48 mm

1261-84
Rurka Ø 32 mm
Wymiary: 53 x 64 x 49 mm

1261-92
Rurka Ø 20 mm
Wymiary: 80 x 64 x 86,5 mm

1261-93
Rurka Ø 25 mm
Wymiary: 81 x 64 x 86,5 mm

1261-94
Rurka Ø 32 mm
Wymiary: 86 x 64 x 91 mm

Przepusty końcowe
i przejściowe

do magnesów mocujących (nr art. 1299-69)
wstępnie połączone na etapie dostawy

Łącznik kolankowy
ścienno-sufitowy 30°

do magnesów mocujących
(nr art. 1299-69)
Wstępnie połączone na etapie dostawy

Oprawy oświetleniowe
i obudowy głośników
HaloX®
1282-74
HaloX® 180
do magnesów mocujących (nr art. 1299-69)

1282-75
HaloX® 180
z tunelem 190

1282-76
HaloX® 180
z tunelem 325

1283-74
HaloX® 250

1283-76
HaloX® 250
z tunelem 325

Techniczne informacje i doradztwo
Pozostałe informacje na temat produktów, rozwiązań systemowych i mediów
komunikacyjnych są obecnie dostępne na naszej stronie internetowej www.kaiserelektro.de
W razie wszelkich 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
KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
NIEMCY
Tel.+49 (0) 23 55 . 8 09 . 0 · Fax +49 (0) 23 55 . 8 09 . 21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de
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