
To właśnie na mnie 

tak długo czekaliście!

PODANIE O PRACĘ W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.  

Podstawa dobrej instalacji 



Cześć! Oto ja, puszka instalacyjna ECON®  
Flex firmy KAISER. Jako najmłodsza w ro-
dzinie wysyłam podanie o pracę do całej 
branży elektrycznej. Powód jest prosty –
mam niespotykane dotąd umiejętności, o 
których powinniście wiedzieć.
Jestem pewna, że dzięki mnie wszystko 
można zrobić łatwiej i szybciej. Poza tym 
nadaję się idealnie do trudnych sytuacji, 
które dotychczas przyprawiały o ból głowy.

 

Jestem jedyną puszką do ścian szkiele-

towych, która powiększa się po przeciśnię-

ciu się przez otwór o średnicy 68 mm!

 

Film dot. produktu 



Moje zalety 

•  Jestem puszką instalacyjną ECON®  Flex.

•  Podczas montażu jestem szczupła, aby później podwoić swoje rozmiary.

•  Jestem szczelna. Słowo honoru!

•  Jestem prawdziwym markowym produktem.

•  To właśnie mój ojciec wynalazł puszkę instalacyjną do ścian szkieletowych.

•  Wspiera mnie cała moja rodzina - i ich 112 lat doświadczenia.

Moje umiejętności 

Moje mocne strony 

 Tak może wyglądać Twoja praca, jeżeli zdecydujesz się właśnie na mnie! 

Potrafię jeszcze więcej. 

Możliwe połączenie z puszkami 
instalacyjnymi do ścian szkiele-
towych ECON®.

 Dodatkowa przestrzeń dla  
zacisków przyłączeniowych.

 Współdziałanie z podzespołami 
elektronicznymi, np. siłownika-
mi.

 Miejsce na nadmiar kabla.

Można wykorzystać istniejące 
otwory montażowe Ø68 mm. 

 Szczelne i w pełni zaizolowane 
połączenie za pomocą  
łączników (nr art. 9060-98).

 Ujednolicone uchwyty kablowe. 
Elastyczna membrana uszczel-
niająca umożliwiająca hermety-
czne wprowadzanie przewo-
dów...

 … i przepustów kablowych do 
rozmiaru M25 bez użycia 
narzędzi.



Sposób montażu

Ukryte talenty 

Efekt będzie wspaniały, jeżeli użyjesz mnie w następujący sposób. 

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

Wytnij otwór montażowy Ø68 
mm. Odmierz odległość 71 mm 
za pomocą narzędzia Profix.

 Wprowadź przewód lub prze-
pust kablowy przez elastycz-
ną membranę uszczelniającą.

 Dla ułatwienia zegnij elasty-
czną kieszeń.

 Wsuń puszkę do otworu.

Dokręć śruby i rozłóż kieszeń.  Elementy elektroniczne umieść 
w kieszeni.

 Okablowanie zamocuj za  
pomocą łączników (nr art. 
9060-98).

 Gwarancja hermetyczności 
połączeń między elementami 
elektronicznymi.

Puszka instalacyjna ECON® Flex
· dla urządzeń i elementów elektronicznych
· hermetyczna przestrzeń ze szczelną membraną
·elastyczna kieszeń
· możliwość łączenia ze skrzynkami przyłączeniowymi ECON® 

Grubość płyty 7 - 30 mm 7 - 30 mm
Długość x Szerokość x Głębokość 122 x 71 x 75 mm 122 x 71 x 75 mm
Średnica otworu 68 mm 68 mm
Śruby w urządzeniu 2 2
Wejścia kablowe 3 x 2,5 mm² lub 5 x 1,5 mm² 2 2
Wejścia kablowe do Ø11,5 mm 2 2
Materiał bezhalogenowy   - •
Szczelność • •
Wejścia rurowe do M25 2 2

  /  •  / • •  / •
Nr kat. 9268-94 9268-74
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