
Izolacja akustyczna.
Instalacja elektryczna 
w ścianach akustycznych.
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Innowacyjne rozwiązania produktowe w  zakresie izolacji aku-

stycznej w instalacjach elektrycznych. Wprowadzona na rynek w 2010 

roku oferta puszek dźwiękoszczelnych była w  ostatnich latach stale 

poszerzana. Odpowiednie rozwiązanie znajdzie się zarówno w przypadku 

suchej zabudowy, jak i konstrukcji murowanych – a wszystko to przy peł-

nym komforcie pracy. Bez względu na to, jaka izolacja akustyczna jest 

wymagana. 

W zaleceniu DEGA 103 niemieckie Towarzystwo Akustyczne (Deutsche 

Gesellschaft für Akustik e.V.) określiło siedem klas izolacji akustycznej 

w  celu identyfikacji lokali mieszkalnych według jakości ich izolacji aku-

stycznej. Klasy izolacyjności akustycznej stanowią dla użytkownika proste 

kryterium decyzyjne. Dzięki klasyfikacji lokali mieszkalnych możliwa jest 

prosta i zrozumiała ocena planowanej i konstrukcyjnej jakości pod wzglę-

dem właściwości akustycznych danego budynku. Kryteria te są dostrojo-

ne do siebie pod względem możliwości percepcyjnych naszego aparatu 

słuchu.

Mała różnica – duży efekt.
Systemy izolacji akustycznej firmy 
KAISER w porównaniu. 

Wzrost izolacyjności akustycznej o 6 dB oznacza 

zmniejszenie odczuwalnej głośności o połowę.

Klasy izolacji akustycznej: izolacja akustyczna pomiędzy oddziel-

nymi jednostkami mieszkalnymi

B
Ściany [R’W]
≥ 62 dB

A
Ściany [R’W]
≥ 67 dB

A*
Ściany [R’W]
≥ 72 dB

C
Ściany [R’W]
≥ 57 dB

D
Ściany [R’W]
≥ 53 dB

E
Ściany [R’W]
≥ 50 dB

F
Ściany [R’W]
< 50 dB

Lokale mieszkalne o słabej izolacji akustycznej, znacznie poniżej 
wymagań normy DIN 4109, świadome uwzględnienie potrzeb 
innych, nie należy oczekiwać dyskrecji

Lokale mieszkalne z izolacją akustyczną, która nie spełnia 
wymogów normy DIN 4109, wymagają bezwzględnie 
szczególnego uwzlędniania potrzeb innych

Lokale mieszkalne z izolacją akustyczną spełniającą 
wymagania normy DIN 4109, uwzględnianie 
wzajemnych potrzeb

Lokale mieszkalne w porównaniu z klasą D o wyraźnie 
lepszej izolacji akustycznej, uwzględnianie zwykłych 
zachowań mieszkalnych

Lokale mieszkalne z dobrą izolacją akustyczną, spokojne 
życie z uwzględnieniem wzajemnych potrzeb

Lokale mieszkalne z bardzo dobrą izolacją akustyczną, 
niezakłócone życie bez większego uwzględniania 
potrzeb innych

Lokale mieszkalne z bardzo dobrą izolacją 
akustyczną, niezakłócone życie, prawie bez 
konieczności uwzględniania potrzeb innych
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Izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna w ścianach  
murowanych.
Podtynkowa puszka dźwiękoszczelna | strona 6

Do stosowania w ścianach dźwiękoszczelnych w budownic-
twie murowanym o podwyższonych wymaganiach izolacyj-
ności akustycznej. 56  dB

Izolacja aku-

styczna 
R’w do

Zwiększona izolacyjność akustyczna ścian drewnianych i g/k.

Puszka dźwiękoszczelna 
Ø 74 mm | strona 8

Puszka przyłączeniowa urządzenia w pełni zachowuje właści-
wości izolacyjne ścian dźwiękoszczelnych.

Puszka dźwiękoszczelna na osprzęt elektroniczny  
2 x Ø 74 mm | strona 10

Z dodatkową przestrzenią. Sprawdzony asortyment puszek 
dźwiękoszczelnych firmy KAISER jest specjalnie zaprojekto-
wany do montażu wyłączników, gniazdek i urządzeń wbu-
dowanych w ścianach z izolacją akustyczną.

77 dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do

78 dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do

Wszystkie puszki do ścian 
drewnianych i g/k

z napędem plus-minus!

NOWOŚĆ

Podstawowa izolacja akustyczna dla ścian drewnianych i g/k.

Puszka dźwiękoszczelna 68 
Ø 68 mm | strona 12

Puszki rozgałęźne do urządzeń dla otworów w elementach 
budowlanych o Ø 68 mm. Beznarzędziowe wprowadzanie 
kabli do Ø 11,5 mm i rur do M25.

Puszka dźwiękoszczelna na osprzęt elektroniczny  
68 Flex Ø 68 mm | strona 15

Nowa puszka na osprzęt  
elektroniczny z elastycznym  
tunelem tworzy dodatkową  
przestrzeń dla elementów  
elektronicznych, rezerw  
kablowych i zacisków.

69 dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do

68 dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do

Odpowiednie filmy o produktach można znaleźć na stronie www.youtube.de/kaiserelektro.
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Spokój, prywatność i dyskrecja.
Izolacja akustyczna.

Dobra izolacja akustyczna jest istotnym aspektem jakości życia 

lub pracy, a  tym samym kryterium wartości dla budynków. 

Według najnowszych badań, izolacja akustyczna jest jedną z naj-

ważniejszych cech jakościowych domu. 82% respondentów nie 

jest gotowych zaakceptować oszczędności kosztem izolacji aku-

stycznej, 94% uważa dobrą izolację akustyczną za ważną, a 57% 

nawet za szczególnie ważną.

Właściciele i projektanci budynków wymagają jasno określo-

nych kryteriów i  funkcjonujących rozwiązań, aby móc w  prosty 

i  odpowiedzialny sposób realizować odpowiednią izolację aku-

styczną. 

10
dB(A)

20
dB(A)

45
dB(A)

60
dB(A)

70
dB(A)

75
dB(A)

90
dB(A)

110
dB(A)

120
dB(A)

140
dB(A)

odgłos oddychania (1 m)
niegroźny

zaburzenia 
koncentracji

zwiększone
ryzyko choroby

niebezpieczny
w przypadku
długotrwałego 
narażenia
niebezpieczny
w przypadku
krótkotrwałego
narażenia

cieknący kran (1m)

normalne odgłosy mieszkania

normalna rozmowa (1 m)

odkurzacz (1 m)

samochód osobowy (7,5 m)

samochód ciężarowy (7,5 m)

koncert rockowy

młot pneumatyczny (7 m)

start samolotu (30 m)

Porównanie poziomów dźwięku różnych hałasów:
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Izolacja akustyczna

Przepisy i normy.
DIN 4109 i VDI 4100.

Za zgodność w zakresie izolacji akustycznej odpowiada norma 

DIN 4109. W normie DIN wymienione zostały wartości izolacji aku-

stycznej, które muszą być spełnione w  poszczególnych obszarach 

i  zastosowaniach budynków. Określają one jednak tylko minimalne 

wymagania, które nie zawsze wydają się być wystarczające dla dobra 

mieszkańców. Dlatego też częściej w umowach odwołuje się do zapi-

sów VDI 4100. VDI 4100 zawiera trzy poziomy izolacji akustycznej, 

przy czym dla poziomu izolacji akustycznej 1 przyjęto informacje 

z DIN 4109. Wyższe wymagania zostały określone w poziomach izo-

lacji akustycznej 2 i 3 (patrz tabela poniżej). 

Poziomy izolacji akustycznej ustala się w zależności od przeznaczenia 

i wymagań. Najczęściej stosowany jest poziom izolacji akustycznej 2.

Puszki dźwiękoszczelne KAISER gwarantują w sposób pewny i udo-

kumentowany spełnienie wyższych wymagań stawianych ścianom 

dźwiękochłonnym w zabudowie suchej lub budownictwie murowanym. 

Pomimo wykonanej instalacji elektrycznej funkcja bariery akustycznej 

jest zachowana. Nie ma wymiernej różnicy w stosunku do ściany, w któ-

rej nie została poprowadzona instalacja elektryczna.

Odczuwanie hałasu z sąsiednich mieszkań i przyporządkowanie do poziomów izolacji akustycznej

Izolacja od dźwięków powietrznych zgodnie z tabelą 2-4 / VDI 4100 Charakterystyczna 
wielkość 
akustyczna

Poziom izolacji aku-
stycznej I *

Poziom  
izolacji  
akustycznej  
II *

Poziom 
izolacji 
akustycznej 
III *

z tabeli 2: 
dla mieszkań 
w budynkach wielorodzinnych

pomiędzy pomieszczeniami wspólnymi a innymi pomieszczeniami R'w w dB
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59 64

między pomieszczeniami wspólnymi a zewnętrznymi klatkami schodowymi lub 
korytarzami z drzwiami

50 55

z tabeli 3: 
dla domów w zabudowie bliźniaczej 
i szeregowej

pomiędzy pomieszczeniami wspólnymi a innymi pomieszczeniami R'w w dB 69 73

z tabeli 4*: 
w obrębie własnego obszaru 
(mieszkanie lub dom zamieszkane przez 
właściciela)

między pomieszczeniami wspólnymi R'w w dB 48 52

*Wartości charakterystyczne dla poziomów izolacji akustycznej 
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Innowacyjna puszka przyłączeniowa dźwiękoszczelna do montażu podtynkowego gwa-

rantuje wymagania dotyczące izolacji akustycznej w ścianach murowanych. Masywny korpus puszki 

z  dodatkowym poszyciem akustycznym pochłania i  odbija dźwięk, dzięki czemu wykluczone są 

zakłócenia w  sąsiednich pomieszczeniach, a  izolacja akustyczna pozostaje taka, jakby w  ścianie 

wcale nie zamontowano puszek instalacyjnych.

•  Zachowuje funkcję izolacji akustycznej ściany do 56 dB

•  Montaż do 5-krotnej kombinacji

•  Możliwy montaż naprzeciwko siebie

•  Zmienny kielich kombinowany do rur do M20/M25

•  Elastyczne do mocowania urządzeń za pomocą śrub i pazurów rozpierających

•  Może być również stosowana jako puszka przyłączeniowa z osłoną akustyczną

Puszka podtynkowa dźwiękoszczelna 

oferuje 6 możliwości wprowadzania rur do 

M25 i kabli do Ø 11,5 mm.
Puszkę dźwiękoszczelną montuje się po pro-

stu jak standardową puszkę podtynkową 

w otworze komponentu Ø 82 mm. Dokładne 

prowadzenie kabli i wprowadzanie rur odby-

wa się za pomocą uniwersalnego nożyka do 

puszek. Do mocowania można użyć gipsu 

lub cementu szybkowiążącego. Rozstaw 

kombinacji 71 mm, a także dźwiękoszczelne 

i  w  pełni izolowane przewody przelotowe 

zapewnia króciec przyłączeniowy. 

Izolacja akustyczna w ścianach murowanych.
Izolacja akustyczna puszki 
przyłączeniowej podtynkowej. 

56  dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do
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Izolacja dźwiękowa | Podtynkowa puszka dźwiękoszczelna

1 Możliwe są wielokrotne kombinacje dzięki prostemu połączeniu ze sobą puszek.

2  Dokładne otwieranie przepustów kablowych za pomocą uniwersalnego nożyka do puszek.

3  Sprawdzone akcesoria, takie jak pokrywy sygnałowe KAISER, mogą być stosowane bez problemu 
i wielokrotnie wykorzystywane.

Podtynkowa puszka  
dźwiękoszczelna
Nr art. 1569-01

Osłona dźwiękoszczelna
Nr art. 1184-69

1 Ściana podstawowa bez armatury, 52 dB 
2 Z puszką przyłączeniową typu 1555-04, 32 dB 
3 Z puszką przyłączeniową typu 1569-01, 52 dB

4 Ściana podstawowa bez armatury, 56 dB 
5 Z puszką przyłączeniową typu 1555-04, 41 dB 
6 Z puszką przyłączeniową typu 1569-01, 56 dB

Porównanie wymiarów izolacji akustycznej.
Ściana pełna 11,5 cm, obustronnie tynk 10 mm. Ściana pełna 17,5 cm, obustronnie tynk 10 mm. 

Pasujący uniwersalny nożyk do puszek (nr art. 1085-80) został zaprezentowany na stronie 17.



50

40

60

70

80

90

               63           125           250           500         1000        2000        4000  Hz

4

2

3

1

50

40

60

70

80

90

100

dB

100
dB

               63           125           250           500         1000        2000        4000  Hz

6

5

Ø
 7

4 
m

m

Ø
 6

8 
m

m

8      www.kaiser-elektro.de

Sprawdzona puszka przyłączeniowa dźwiękoszczelna firmy KAISER zabezpiecza 

wymagania konstrukcyjne dla ścian dźwiękochłonnych pomimo wykonanych 

otworów instalacyjnych. Specjalnie opracowane puszki z  płaszczem dźwięko-

chłonnym całkowicie pochłaniają i  odbijają dźwięk. Nie ma wymiernej różnicy 

w stosunku do ściany, w której nie została poprowadzona instalacja elektryczna. 

Puszki dźwiękoszczelne dostępne są również w wersji bezhalogenowej.

•   Zachowuje funkcję izolacji akustycznej ściany do 77 dB

•   Brak tłumienia nawet przy niskich częstotliwościach w zakresie aku-

stycznym

•   Możliwość późniejszego montażu

•   Montaż do 5-krotnej kombinacji

•   Możliwy montaż po przeciwnej stronie od grubości ściany 125 mm

•   Może być stosowana jako puszka łączeniowa z osłoną dźwiękoszczelną

Zwiększona izolacja akustyczna. 
Puszki do izolacji akustycznej 
ścian drewnianych i g/k.

1 Ściana, bez armatury, 77 dB 
2 Puszka dźwiękoszczelna typ 9069-01, 1-krotna, z urządzeniem, 77 dB 
3 Puszka dźwiękoszczelna typ 9069-01, 1-krotna, z osłoną, 77 dB 
4 Puszka dźwiękoszczelna typ 9069-01, 5-krotna, z urządzeniami, 77 dB

Porównanie wymiarów izolacji akustycznej.

Ściana o lekkiej konstrukcji (2-warstwowa, 3-krotnie obłożona)

77 dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do

Praktyczna wkładka centrująca 68/74 (nr art 1083-99) została przedstawiona na stronie 17.
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Izolacja akustyczna | Puszki dźwiękoszczelne do ścian drewnianych i g/k

1 Puszkę dźwiękoszczelną montuje się po prostu jak zwykłą puszkę do ściany drewnianej lub g/k w otworze Ø 74 mm. 

2 Kabel jest precyzyjnie wprowadzany za pomocą uniwersalnego nożyka do puszek. 

3  W przypadku kombinacji w rozstawie standardowym 71 mm wystarczy odciąć zaznaczoną listwę krawędziową. Za pomocą elementu 

łączącego można wykonać w pełni izolowane przewody przelotowe.

4 Przeciwległa wkładka puszki dźwiękoszczelnej.

Puszka dźwiękoszczelna 
Nr art. 9069-01

Łącznik
Nr art. 9060-88

Łącznik, bezhalogenowy
Nr art. 9060-78

Osłona dźwiękoszczelna
Nr art. 1184-69

Puszka dźwię-
koszczelna, 
bezhalogenowa
Nr art. 9069-77

Pasująca otwornica turbo ULTI 4000 (nr art. 1084-10 / Ø 74 mm), jak również uniwersalny nożyk 
do puszek (nr art. 1085-80) zostały opisane na stronie 17.
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Puszka dźwiękoszczelna na osprzęt elektroniczny do stosowania w ścianach o podwyższonych 

wymaganiach w  zakresie izolacyjności akustycznej. Zachowuje funkcję izolacji akustycznej ściany 

i tworzy dużą przestrzeń montażową dla rozdzielni elektronicznych, gniazd danych, kabli i zacisków. 

Puszka na osprzęt elektroniczny może być stosowana z kablami i rurami instalacyjnymi do M25.

•   Zachowuje funkcję izolacji akustycznej ściany do 78 dB

•   Proste wykonanie otworu montażowego z 2 x Ø 74 mm

•   Możliwość późniejszego montażu

•   Może być również używana jako podwójna puszka

•   Bardzo duża przestrzeń przyłączeniowa do techniki komunikacyjnej i sieciowej

•   Dodatkowe miejsce na elementy elektroniczne (np. urządzenia wykonawcze lub przekaźniki KNX)

Puszka dźwiękoszczelna na osprzęt elektro-

niczny może być stosowana w  połączeniu 

z puszką przyłączeniową dźwiękoszczel-

ną. Uniwersalny nożyk do puszek służy do 

precyzyjnego wprowadzania kabli.

Opcjonalne separatory pozwalają na 

umieszczenie różnych typów napięcia w jed-

nej obudowie.

Łącznik
Nr art. 9060-88/78

Puszka dźwiękoszczel-
na na osprzęt elektro-
niczny
Nr art. 9069-94

Puszka dźwiękoszczelna  
na osprzęt elektroniczny,
bezhalogenowa 
Nr art. 9069-74

Dużo miejsca. 
Puszka dźwiękoszczelna 
na osprzęt elektroniczny.

78  dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do
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Izolacja akustyczna | Puszki dźwiękoszczelne do ścian drewnianych i g/k

Pasująca otwornica turbo MULTI 4000 (nr art. 1084-10 / Ø 74 mm) została zaprezentowana na stronie 17.

Zaślepki uszczelniające 
M16
Nr art. 1040-16

Zaślepki uszczelniające 
M20
Nr art. 1040-20

Zaślepki uszczelniające 
M25
Nr art. 1040-25

Zaślepki uszczelniające zapewniają uszczelnienie wszystkich powszechnie stosowanych rur 

instalacji elektrycznej. Długi króciec uszczelniający z trzema wargami uszczelniającymi o różnych 

szerokościach dopasowuje się do danej rury instalacyjnej i gwarantuje szczelne uszczelnienie oraz 

redukuje przenoszenie dźwięku – także w przypadku rur przyciętych pod kątem. Od rozmiaru 

rury M25 powierzchnie membran są dzielone przez separatory. Zapewniają one bezpieczne pro-

wadzenie kabli i pozwalają uniknąć uszkodzeń i plątania się kabli.

•   Do instalacji rur elektroinstalacyjnych w wersji szczelnej z redukcją przenoszenia dźwięku

•   Króciec uszczelniający z trzema wargami uszczelniającymi i różnymi szerokościami dopasowuje 

się optymalnie do rury instalacyjnej i gwarantuje szczelność

•   Elastyczna membrana uszczelniająca gwarantuje szczelność powietrzną

•   Beznarzędziowe przeprowadzanie kabli

•   Wzmocnienie membrany separatorami pozwala uniknąć plątania się kabli

•   Do wszystkich rur instalacyjnych od M16 do M25

Przeciwdziałanie rozchodzeniu się dźwię-
ku w rurze instalacji elektrycznej.
Zaślepki uszczelniające.



PL PP

69  dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do
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Puszki dźwiękoszczelne 68 zapewniają izolację akustyczną ściany dzięki ich masywnej obudo-

wie w  połączeniu z  powierzchnią dźwiękochłonną na podstawie puszki. Nawet w  przypadku 

montażu bezpośrednio naprzeciwko siebie funkcja izolacji akustycznej ściany pozostaje całkowi-

cie nienaruszona. Łatwe otwieranie oraz otwór montażowy 68 mm umożliwiają szybki montaż 

kabli i rur, a także łatwe doposażenie w przypadku istniejącej instalacji elektrycznej.

•   Zachowuje funkcję izolacji akustycznej ściany do 69 dB

•   Możliwość późniejszego montażu

•   Do otworów montażowych Ø 68 mm

•   Do montażu bezpośrednio po przeciwnej stronie

•   Łatwe wprowadzanie kabli do Ø 11,5 mm i rur do Ø M25

Główne założenia izolacji akustycznej. 
Puszka dźwiękoszczelna 68.

Innowacyjne osłabienia w membranie 

umożliwiają beznarzędziowe, zdefiniowa-

ne otwieranie membrany rurowej, gwaran-

tując trwałą szczelność po wprowadzeniu 

rury pod kątem do 90°.



1 32 4

Ø
 6

8 
m

m

40

30

50

60

70

80

               63           125           250           500         1000        2000        4000  Hz

2
3

4

1
90
dB

    13

Izolacja akustyczna | Puszki dźwiękoszczelne do ścian drewnianych i g/k

1  Minimalna grubość ściany 100 mm z możliwością zastosowania 

puszki przyłączeniowej.

2 Proste wprowadzenie przewodów i rur. 

3  Za pomocą elementu łączącego można wykonać w pełni izolowa-

ne przewody przelotowe.

4  Paski dźwiękochłonne na krawędzi puszki w celu redukcji dźwięku 

strukturalnego.

1 Ściana, bez armatury, 69 dB 
2 Puszka dźwiękoszczelna typ 9069-03/75, 1-krotna, z urządzeniem, 69 dB 
3  Puszka dźwiękoszczelna akustyczną typ 9069-04/76, 1-krotna, z osłoną, 

69 dB

Porównanie wymiarów izolacji akustycznej.

Ściana o lekkiej konstrukcji (2-warstwowa, 3-krotnie obłożona)

Dopasowana otwornica turbo MULTI 4000 (nr art. 1083-10) została przedstawiona na stronie 17.
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Osłona  
dźwiękoszczelna
Nr art. 1184-69

Łącznik
Nr art. 9060-88/78

Puszka  
dźwiękoszczelna 68
Nr art. 9069-03

Puszka  
dźwiękoszczelna 68 
bezhalogenowa
Nr art. 9069-75

Puszka  
przyłączeniowa 
dźwiękoszczelna 68
Nr art. 9069-04

Puszka dźwiękoszczelna 
68 bezhalogenowa
Nr art. 9069-76

Puszki dźwiękoszczelne 68 są wyposażone w  innowacyjne 

uchwyty do otwierania. Umożliwiają one beznarzędziowe, zdefi-

niowane otwieranie membrany rurowej, gwarantując trwałą 

szczelność po wprowadzeniu rury pod kątem do 90°. Elastyczna 

membrana uszczelniająca wykonana w technologii ECON® zaci-

ska się po przebiciu wokół przewodu lub rury. W  ten sposób 

wykluczone są niekontrolowane przepływy powietrza i zachowa-

na jest izolacja akustyczna.
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Izolacja akustyczna | Puszki dźwiękoszczelne do ścian drewnianych i g/k

Izolacja akustyczna z dodatkową  
przestrzenią montażową.
Puszka dźwiękoszczelna na osprzęt 
elektroniczny 68 Flex
Dźwiękochłonna puszka na osprzęt elektroniczny 68 Flex dzięki 

szybkiemu montażowi idealnie nadaje się do modernizacji lub rozbu-

dowy istniejących instalacji. Elastyczny tunel umożliwia łatwą instala-

cję i  stwarza więcej przestrzeni dla komponentów elektronicznych, 

rezerw przewodów i zacisków.

Oprócz gwarantowanej izolacji akustycznej i szczelności tego systemu 

beznarzędziowy montaż kabli lub rur jest jedną z  praktycznych zalet, 

dzięki którym codzienna praca staje się bardziej wydajna i bezpieczna. 

Detale takie jak klapa otwierająca dla rur lub króciec przyłączeniowy dla 

izolowanego, dźwiękochłonnego i  szczelnego połączenia z  puszkami 

z izolacją akustyczną 68 oferują instalatorom rozwiązania przyjazne dla 

użytkownika.

• Zachowuje funkcję izolacji akustycznej ściany
• Do otworów montażowych Ø 68 mm
•  Dodatkowa przestrzeń z boku do przyłączenia urządzeń telekomu-

nikacyjnych i sieciowych
• Beznarzędziowe wpusty rurowe i kablowe
• Szczelna, z pełną izolacją, możliwość połączenia z łącznikiem 1 Ściana bazowa bez aramtury, 68 dB 

2 Z armaturą, 68 dB

Porównanie wymiarów izolacji akustycznej.

Ściana o lekkiej konstrukcji (2-warstwowa, 2-krotnie obłożona)

68 dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do
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Puszka dźwiękoszczelna  
na osprzęt elektroniczny  
68 Flex
Nr art. 9068-94

Osłona dźwiękoszczelna
Nr art. 1184-69

Łącznik
Nr art. 9060-88/78

1  Innowacyjne klapy do otwierania. Umożliwiają one zdefiniowane otwarcie membrany rurowej bez użycia narzędzi i zapobiegają późniejszemu 
rozerwaniu membrany. W ten sposób zagwarantowana jest trwała szczelność przepustu rurowego lub kablowego, nawet w przypadku rur usta-
wionych pod kątem do 90°.

2  Zgodny z normą ogranicznik linii. Elastyczna membrana uszczelniająca umożliwia beznarzędziowe wprowadzanie kabli i rur do M25 w wykonaniu 
hermetycznym.

3 Elastyczny tunel jest składany do montażu w otworze instalacyjnym 68 mm. 

4 Możliwe jest łączenie z puszkami dźwiękoszczelnymi 68.
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Izolacja akustyczna | Akcesoria i narzędzia

Ø  74 mm Ø  74 mmØ  68 mm Ø  68 mm Ø  68 mmØ  82 mm

Uniwersalna otwornica 
do tworzyw sztucznych 
Nr art. 1085-80

Szablon do puszek 
do ścian drewnianych i g/k 
Nr art. 1085-99

Szablon wiercenia 
Nr art. 1190-65

Otwornica turbo 
MULTI 4000 
Nr art. 1083-10/1084-10

Koronka diamentowa
Nr art. 1088-02/00

Wkładka centrująca 68/74 
Nr art. 1083-99

MULTI 2000 HM 
Nr art. 1083-70/1084-70

Ściągacz izolacji AMZ 2 
Nr art. 1190-02

Wysokiej jakości narzędzia systemowe do profesjonalnych instalacji elektrycznych są idealnie 

dopasowane do obróbki i montażu systemów instalacyjnych firmy KAISER. Sprawdzona jakość 

i innowacyjna technologia gwarantują dużą oszczędność czasu i trwałość narzędzi. Bogaty asor-

tyment akcesoriów dopełnia ofertę.

Dokładnie dopasowany otwór w  ścianie jest pierwszym szczegółem obróbki, który jest 

ważny dla dźwiękoszczelnej instalacji elektrycznej. Oferta frezów firmy KAISER obejmuje odpo-

wiednie narzędzia do najczęściej spotykanych średnic montażowych i materiałów, zarówno 

w przypadku ścian drewnianych i g/k, jak i zespolonych systemów izolacji cieplnej. 

Do profesjonalnego montażu. 
Narzędzia systemu KAISER. 



BIM

Electronic-Dose (Hohlwanddosen) auf die 

A2016-I

13.02.2012
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Świadectwa badań w  zakresie izolacji akustycznej są 

dostępne do pobrania na stronie: www.kaiser-elektro.de.

 
Serwis KAISER.

Masz pytania dotyczące naszych produktów? Nasi specja-

liści ds. doradztwa w zakresie produktów i zastosowań chętnie 

służą pomocą. Zadzwoń pod numer +49 (0) 23 55 / 809-61, 

aby uzyskać kompetentne wsparcie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z naszej produkcji 

izolacji akustycznej! Zeskanuj kod QR i oglądaj!

Firma KAISER oferuje planistom, architektom, inżynierom i firmom 

specjalistycznym kompleksowe wsparcie w zakresie planowania, realizacji 

i eksploatacji projektów budowlanych BIM:

  Po kliknięciu linku https://to.kaiser-elektro.de/planung 

użytkownik przechodzi bezpośrednio do strefy informa-

cyjnej dotyczącej planowania i  przetargów na stronie 

KAISER.

 Na stronie https://kaiser.partcommunity.com dostępne są dane CAD 3D 

multi-BIM dla konstrukcji betonowych, ścian drewnianych i g/k i instalacji 

podtynkowych, a  także dla zastosowania obudów opraw oświetlenio-

wych i głośników. Dane inżynierskie można pobrać w ponad 100 popular-

nych formatach CAD w 3D i 2D dla wszystkich popularnych programów 

do planowania.



Ø  74 mm Ø  74 mmØ  68 mm Ø  68 mm Ø  68 mm

Ø  74 mm

Ø  60 mmØ  60 mm

Ø  82 mm

Ø  60 mm

Ø  68 mm

Ø  92 mm

Ø  68 mm Ø  68 mm

Ø  68 mm

Ø  74 mm

2x Ø  74 mm 2x Ø  74 mm

Ø  68 mm

Narzędzia
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Izolacja dźwiękowa | Przegląd produktów

Systemy izolacji akustycznej KAISER.
W skrócie. www.kaiser-elektro.org/schallschutz

Puszka dźwiękoszczelna i akcesoria

 
Montaż w murze.

Puszka dźwiękoszczelna
podtynkowa
1569-01 | s.6

Osłona  
dźwiękoszczelna
1184-69 | s.6

Pokrywa  
sygnalizacyjna
1181-60 | s.6

Uniwersalny 
nożyk do puszek
1085-80 | s.17

Ściągacz izolacji 
AMZ 2
1190-02 | s.17

Koronka  
diamentowa
1088-02/00 | s.17

Szablon  
otworowania 
1190-65 | s.17

Puszki dźwiękoszczelne

Puszka  
dźwiękoszczelna
9069-01 | s.8

Puszka  
dźwiękoszczelna,
bezhalogenowa
9069-77 | s.8

Puszka dźwiękoszczelna 
na osprzęt  
elektroniczny
9069-94 | s.10

Puszka dźwiękoszczelna 
na osprzęt elektroniczny
bezhalogenowa
9069-74 | s.10

 
Montaż w ścianach drewnianych i g/k.

Puszka przyłą-
czeniowa dźwię-
koszczelna 68
9069-03 | s.12

Puszka przyłączenio-
wa dźwiękoszczelna 
68, bezhalogenowa
9069-75 | s.12

Puszka  
przyłączeniowa  
dźwiękoszczelna 68
9069-04 | s.12

Puszka przyłączenio-
wa dźwiękoszczelna 
68, bezhalogenowa
9069-76 | s.12

Puszka dźwiękoszczel-
na na osprzęt elektro-
niczny 68 Flex 
9068-94 | s.15

Akcesoria

Osłona  
dźwiękoszczelna
1184-69 | s.9 

Zaślepka
uszczelniająca M16
1040-16 | s.11

Zaślepka
uszczelniająca M20
1040-20 | s.11

Zaślepka
uszczelniająca M25
1040-25 | s.11

Łącznik
9060-88 | s.9 

Łącznik
bezhalogenowy
9060-78 | s.9 

Narzędzia

Uniwersalny 
nożyk do puszek
1085-80 | s.17

Otwornica turbo 
MULTI 4000
1083-10/1084-10 | s.17

Otwornica turbo 
MULTI 2000 HM
1083-70/1084-70 | s.17

Wkładka  
centrująca 
68/74
1083-99 | s.17

Ściągacz izolacji 
AMZ 2
1190-02 | s.17

Kompletny asortyment ze wszystkimi informacjami technicznymi znajduje się w katalogu 
KAISER oraz w internecie na stronie www.kaiser-elektro.de

Szablon do puszek 
do ścian drewnianych 
i g/k 
1085-99 | s.17

Szablon otworowania 
1190-65 | s.17



KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
NIEMCY 
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Faks+49 (0) 23 55 / 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 na-
szej stronie internetowej www.kaiser-elektro.de

W kwestii 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
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Systemy i rozwiązania do 
profesjonalnej instalacji elektrycznej.
Firma KAISER projektuje i tworzy od 1904 roku systemy i produkty będące podstawą dobrej instalacji. Projektanci i producenci  
wykorzystują praktyczne rozwiązania na całym świecie do swoich codziennych zadań we wszystkich obszarach instalacji. 

Efektywność energetyczna.
Innowacyjne produkty firmy KAISER pomogą Ci spełnić 
wymagania dyrektyw UE, jak również przepisów krajo-
wych, takich jak rozporządzenie o  oszczędzaniu energii 
(EnEV).

Ochrona przed promieniowaniem.
Dzięki zastosowaniu nowych puszek zabezpieczających 
przed promieniowaniem zachowana zostaje ochrona 
ściany przed promieniowaniem bez potrzeby korzystania 
z dodatkowych środków ekranujących.

Ochrona przeciwpożarowa.
Systemy ochrony przeciwpożarowej firmy KAISER 
zapewniają niezawodne rozwiązania dla instalacji elek-
trycznych w ścianach i sufitach ogniowych.

Budownictwo. 
KAISER oferuje skoordynowane rozwiązania systemowe 
produktów, które są stosowane bezpiecznie, konse-
kwentnie i  praktycznie podczas remontu, renowacji 
i modernizacji. 

Izolacja akustyczna.
Innowacyjne puszki dźwiękoszczelne firmy KAISER 
spełniają wymagania konstrukcyjne dla dźwiękochłon-
nych ścian nawet w zabudowie.

Konstrukcja betonowa.
Kompletne systemy dla masy betonowej przygotowywa-
nej na miejscu budowy i elementów prefabrykowanych. 
Perfekcyjnie zoptymalizowany pod kątem prac elektroin-
stalacyjnych wykonywanych przez fachowców.


