Systémový magnetický držák.
Řešení pro automatizovanou
výrobu prefabrikovaných betonových
prvků.

Systémový magnetický držák pro všechny aplikace.

Nejlepší spojení hned od začátku.
Prefabrikace v betonových konstrukcích.
Průmyslově prefabrikované panely z betonu jsou vyráběny s rozměrovou
přesností a z velké části automatizovaně jako prefabrikované betonové
prvky. Vysoký stupeň předběžného plánování, průmyslová prefabrikace
v chráněném prostředí a automatizace při výrobě s ohledem na upevnění
a montáž vestavných dílů zajišťují krátké montážní časy a minimalizují
náklady. Stejně přesně jako jsou prvky vyrobeny, musí být také upevněny
a integrovány do stěny nebo stropu vestavné díly pro elektrickou instalaci.

Plánování a montáž vestavných dílů pro technická zařízení budov,
jako jsou vestavné díly pro elektroinstalaci, jsou rovněž v maximální
míře automatizovány. Příslušné elektroinstalační výrobky lze plánovat,
zadávat pro veřejnou soutěž a kalkulačně zaevidovat již ve fázi plánování
stavby. Stěnové a stropní prvky, včetně vestavných dílů potřebných pro
elektroinstalaci, lze přenést do řídicího počítače výroby v betonárně
prostřednictvím rozhraní CAD/CAM.

S pomocí metody plánování BIM a integrovaným plánováním budovy lze
dosáhnout kratších časů plánování, výroby a uvedení do provozu a zároveň
lze přesně integrovat vestavné díly pro elektroinstalaci.

Automatizované a polohově správné umístění systémového magnetického
držáku pro vestavné díly, které jsou nezbytné pro integrovanou
elektroinstalaci, zajišťuje již při výrobě prefabrikovaných betonových
prvků, že tyto vestavné díly mohou být integrovány do plochy ohraničující
místnost přesně podle plánovacích specifikací – bez nutnosti jakéhokoli
dodatečného zpracování na stavbě.
Veškeré příslušné texty pro veřejnou soutěž, data BIM a 3D geometrická
data pro systémový magnetický držák a vestavné díly potřebné pro
elektroinstalaci naleznete na adrese: www.kaiser-elektro.de.
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Systémový magnetický držák.
Jeden pro všechny případy použití.
Na moderních systémech s rotací palet lze vyrábět stěnové i stropní prvky (např. výroba dvojitých stěn,
výroba stropů z prefabrikovaných prvků). Na tyto prvky jsou však kladeny odlišné požadavky, pokud jde
o elektroinstalaci. Například zde musí být přístrojové nebo kombinované krabice pro vypínače a zásuvky,
jakož i přechody mezi stěnou a stropem pro průchozí chráničky i pro vestavné krabice pro svítidla
a reproduktory umístěny přesně, bezpečně a ve správné poloze.

Se systémovým magnetickým držákem lze všechny tyto vestavné díly umístit přesně podle plánu. Díky
velmi dobré přídržné síle 500 N je systémový magnetický držák vhodný pro přesnou a bezpečnou instalaci.

Magnet pro všechny vestavné díly zajišťuje bezproblémovou výrobu a maximální flexibilitu při výrobě
průmyslově prefabrikovaných panelových prvků.
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Jednoduchá a efektivní výroba
betonových prvků.
Jeden pro všechny způsoby použití.
Systémový magnetický držák.
Systémový magnetický držák je vhodný pro všechny vestavné díly, které jsou
nutné při výrobě stěn a stropů pro přípravu elektrické instalace ve výrobním
závodě. Systémový magnetický držák lze použít pro správné polohování
v ruční i automatizované výrobě. Při automatizované výrobě lze magnet
umístit prostřednictvím multifunkčního podavače automaticky a do správné
polohy na bednicí stůl.

Vestavné díly, jako jsou přístrojové a kombinované krabice se vyrovnávají
pomocí bočních zářezů na systémovém magnetickém držáku. Tím je
zajištěno rozměrově přesné vyrovnání ve svislém a vodorovném směru, a to
i při vícenásobných kombinacích. Přesně lícující spojení mezi systémovým
magnetickým držákem a vestavnými díly s těsněním po obvodu zajišťuje,
aby pod nimi neprotékal beton.

Vysoká přídržná síla 500 N zajišťuje, že magnet zůstane přesně tam, kde
mají být umístěny vestavné díly.

Po odbednění zůstává magnet na bednicím stole a může být následně opět
použit při výrobě.
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Systémový magnetický držák slouží k uchycení přístrojových a kombinovaných krabic B², velkých stropních krabic, stěnových a stropních přechodů a také
k uchycení krabic HaloX® pro svítidla a reproduktory.

• M
 agnet pro přesné polohování a umístění
• Polohově správné upevnění pro instalaci kombinovaných krabic
a kombinací zabraňující pootočení
• Bezpečné uchycení na kovových bedněních
(vodorovná ocelová bednění a svislá boční bednění)
• Opakovaně použitelný a trvanlivý

Přídržná síla 500 N

5

Nejlepší spojení pro
automatizovanou výrobu.
Pro všechna vestavná řešení v elektroinstalaci poskytuje systémový magnetický
držák základ pro dobrou instalaci v prefabrikovaných betonových prvcích.

Kombinované krabice B2
Nové kombinované krabice B² pro prefabrikované betonové prvky nabízejí díky svému velkému objemu
a snadné montáži dostatek místa pro svorky a kabely. Provedení s úchytem pro systémový magnetický
držák (č. výr. 1299-69 – k dostání samostatně) je ideální pro rychlé nasazení na již automaticky
umístěné systémové magnetické držáky. Prostřednictvím bočních spojovacích prvků umístěných na
kombinované krabici B2 lze snadno a rychle vytvořit vícenásobné kombinace se standardní roztečí
71 mm. Samostatně dodávané trubkové spojky pro připojení trubek bez použití nářadí zabraňují
vtékání betonu a zároveň tlumí vibrace trubek během procesu zhutňování.
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Stěnové a stropní přechody
Nové vývodky a průchodky a 30° kolena pro stěny
a strop poprvé umožňují automatizované umístění
a upevnění trubkových spojů v betonových
prefabrikovaných prvcích. Integrovaný úchyt pro
systémový magnetický držák (č. výr. 1299-69 –
k dostání samostatně) umožňuje bezpečné a rovné
držení na ležícím ocelovém bednění rotačních
systémů používaných v betonárnách. Nové výrobky
navíc nabízejí alternativní možnosti upevnění
k bednění. To znamená, že je lze upevnit pomocí
horkého lepidla, ocelových hřebíků a dokonce i pro
horní instalaci do plných stěnových prvků s použitím
univerzální podpěry Prefix® (č. v. 1261-00).

Velká stropní
krabice 115
Velká stropní krabice je vhodná pro instalaci do
stropů z prefabrikovaných prvků ve výrobním závodě.
Provedení s úchytem pro systémový magnetický držák
(č. výr. 1299-69 – k dostání samostatně) je ideální
pro rychlé nasazení na již automaticky umístěné
systémové magnetické držáky. Velká stropní krabice je
již součástí stropů při dodání na staveniště a umožňuje
rychlé položení chrániček na staveništi. Opětovně
uzavíratelné rychlouzavírací víko lze otevřít otočením
o čtvrt otáčky a umožňuje tak rychlé a přesné vytvoření
prostupů pro trubky pomocí děrovacích kleští (č. výr.
1286-33/-34).

Krabice HaloX® pro
svítidla a reproduktory
Pro instalaci do prefabrikovaných betonových prvků je systém HaloX®
k dispozici v jednodílném provedení. Ke snadnému vyrovnání na
bednicím stole slouží značení na krabici. Krabice pro upevnění magnetu
jsou k dostání s předmontovanými čelními díly pro uchycení systémového
magnetického držáku (č. výr. 1299-69 – k dostání samostatně).
Integrovaný úchyt pro systémový magnetický držák umožňuje bezpečné
a rovné držení na ležících ocelových bedněních rotačních systémů
používaných v betonárnách.
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Přehled.
Systémový magnetický držák

1299-69

Velká stropní krabice 115

pro systémový magnetický držák (č. výr. 1299-69)

1227-16

1263-06
Trubky: 8× Ø 20/25 mm
Kabel: 4× do Ø 16 mm

1264-06
Trubky: 4× Ø 32/40 mm
Kabel: 2× do Ø 16 mm

1261-82
Trubka Ø 20 mm
Rozměry: 53 × 64 × 48 mm

1261-83
Trubka Ø 25 mm
Rozměry: 53 × 64 × 48 mm

1261-84
Trubka Ø 32 mm
Rozměry: 53 × 64 × 49 mm

1261-92
Trubka Ø 20 mm
Rozměry: 80 × 64 × 86,5 mm

1261-93
Trubka Ø 25 mm
Rozměry: 81 × 64 × 86,5 mm

1261-94
Trubka Ø 32 mm
Rozměry: 86 × 64 × 91 mm

Vývodky a průchodky

pro systémový magnetický držák (č. výr. 1299-69)
stav při dodání – předmontováno

Stěnové a stropní koleno 30°

pro systémový magnetický držák (č. výr. 1299-69)
stav při dodání – předmontováno, jednodílný

Krabice HaloX® pro
svítidla a reproduktory

1282-74
HaloX® 180
pro systémový magnetický držák (č. výr. 1299-69)

1282-75
HaloX® 180
s tunelem 190

1282-76
HaloX® 180
s tunelem 325

1283-74
HaloX® 250

1283-76
HaloX® 250
s tunelem 325

Technické informace a poradenství

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 ochotně
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 .8 09 .0 · Fax +49 (0) 23 55 . 8 09 . 21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de
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pro systémový magnetický držák (č. výr. 1299-69)

1262-06
Trubky: 4× Ø 20/25 mm
Kabel: 4× do Ø 16 mm
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Kombinované krabice B2

