Fasadowe płyty montażowe.

Montaż instalacji elektrycznej w elewacjach
z izolacją cieplną bez mostków termicznych.

Łatwy i szybki montaż

Fasadowa płyta montażowa

dla izolacji o grubości od 160 do 310 mm
Nowy system z fasadową płytą montażową został zaprojektowany tak
aby doskonale pasował do elewacji zewnętrznej, stał się częścią systemu
izolacji cieplnej budynku oraz skutecznie zapobiegał powstawaniu
mostków termicznych.
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Instalacja płyty montażowej odbywa się w taki sam sposób jak montaż
izolacji: przez określoną prowadnicę wbić w mur kołek montażowy
(dołączony do zestawu) w celu bezpiecznego i trwałego zakotwienia
płyty. Jest to idealne rozwiązanie mające na celu pewne mocowanie
zewnętrznych opraw oświetleniowych, gniazd, domofonu i wielu innych
urządzeń elektrycznych. Duże obciążenia nie stanowią problemu.
• Szybki i łatwy montaż
• 2 typy umożliwiają szeroki zakres zastosowań
• Skutecznie zapobiegają powstawaniu mostków termicznych
• Możliwość dostosowania do grubości izolacji w modułach co 10 mm –
bez konieczności cięcia
• Konstrukcja modułowa dla grubości izolacji od 160 do 310 mm

INNOVATION

www.kaiser-elektro.de
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Wskazówki montażowe
1 W celu ułożenia przewodu usunąć boczne przegrody w izolacji Neopor ®...
2 i wyłamać perforowane elementy boczne w osłonie kołka montażowego
3 Aby wykonać szczelną instalacje, zainstalować odpowiednią hermetyczną tuleję od strony wyjścia rurki
instalacyjnej...
4 i założyć zaślepkę uszczelniającą.
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Obliczenie mostka termicznego

Rozporzadzenie dotyczace energooszczędności

Obliczenia mostka termicznego wykonane przez Passivhaus Institut w
Darmstadt pokazuje, że fasadowa płyta montazowa posiada punktowy
współczynnik przenikania ciepła (strat ciepła) xWB < 0,01 W/K i spełnia wymagania dla elewacji wolnej od mostków termicznych.

Pomimo montażu instalacji elektrycznej zagwarantowana jest szczelność i brak mostków termicznych,
co zapewnia zgodność klasy efektywnosci energetycznej budynku z wymogami odpowiednich
rozporządzeń.
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Kombinacje z różnymi płytami czołowymi
1A Zestaw z płytą montażową dla różnorodnego
osprzętu (art. nr 9966.31 i 9966.32); otwór Ø
1 x 68 mm
1B Zestawy 2- i 3-drożne mogą być realizowane przez
wyłamanie odpowiednich pokryw
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2A Nr artykułu 9966.21 i 9966.22 - uniwersalna płyta
montażowa
2B Uniwersalna płyta montażowa z wyjściem dla
opraw oświetleniowych.
Fasadowa płyta montażowa | Nr art. 9966.31
5

Wszechstronne zastosowanie
Dzięki możliwości wyboru jednej z dwóch płyt czołowych oraz
modułowej konstrukcji danej płyty fasadowej jest ona produktem o wyjątkowo szerokim zakresie zastosowań. Przycinanie
nie jest konieczne dzięki możliwosci dostosowania do grubości izolacji w modułach co 10 mm. Mocowanie przy użyciu jednego wbijanego kołka skraca czas montazu do minimum przy
jednoczesnym zapewnieniu mocnego zakotwienia w murze.

1 Element podstawowy | 2 Elementy pośrednie | 3 Podstawa obudowy
4 Płyta czołowa | 5 Kołek montażowy
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160 - 310 mm

max.
8/10 kg

max. 160 mm

Nośność – niezależnie od grubości izolacji
Dla elementów wystających na odległość do 160 mm i dla grubości
izolacji od 160 do 310 mm:
• 8 kg bez dodatkowego przykręcania śrubami płyty czołowej
• 10 kg z dodatkowym przykręcaniem śrubami płyty czołowej
Fasadowa płyta montażowa musi być montowana pionowo.
Otwór pod kołek montażowy musi być wywiercony tak, aby zapewnić
dokładne dopasowanie.

Zwiększenie nośności
W przypadku większych obciązeń zalecamy mocowanie płyty
czołowej przy użyciu czterech wkrętów samogwintujących Ø
3,5 x 25.
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Montaż
1. Zlokalizować wyjście przewodu z budynku.
2. Wybierając odpowiednie moduły, dostosować głębokość płyty montażowej do grubości izolacji.
3. Wywiercić otwór o średnicy 8 mm i głębokości równej długość kołka montażowego + 10 mm.
4. Usunąć boczny trzpień z kołka montażowego.
5. Minimalna długość kołka wystajacego z płyty montażowej powinna wynosić co najmniej 30 mm.
6. Przytrzymać, wyrównać i zamocować podstawę obudowy za pomocą kołka.
7. Ułozyć rurkę instalacyjną w prowadnicy i przyciąć do odpowiedniej długości.
8. Zamocować osłonę kołka po czym wcisnąć płytę czołową do podstawy obudowy.

Fasadowa płyta montażowa 160 - 240 mm
· Dostosowanie do grubości izolacji w modułach co 10 mm
· W zestawie 2 kołki montażowe
· Materiał: Polietylen
· Izolacja: Neopor®
· Produkt bezhalogenowy
· Temperatura obróbki: -5°C / +60°C
Długość x Szerokość x Głębokość

220x110x160-240 mm

Wejścia przewodów M20/25
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Mozliwe kombinacje

1x1 / 2x1 / 3x1

Oprawa oświetleniowa / Płyta montażowa

Kołki montażowe

1 x 190, 1 x 230 mm

1 x 190, 1 x 230 mm

Nr art.

9966.31

9966.21

Opakowanie

-/5

-/5

Długość x Szerokość x Głębokość

220x110x240-310 mm

220x110x240-310 mm

Wejścia przewodów M20/25

2

2

Możliwe kombinacje

1x1 / 2x1 / 3x1

Oprawa oświetleniowa / Płyta montażowa

Kołki montażowe

1 x 270, 1 x 310 mm

1 x 270, 1 x 310 mm

Nr art.

9966.32

9966.22

Opakowanie

-/5

-/5

220x110x160-240 mm

Fasadowa płyta montażowa 240 - 310 mm
· Dostosowanie do grubości izolacji w modułach co 10 mm
· W zestawie 2 kołki montażowe
· Materiał: Polietylen
· Izolacja: Neopor®
· Produkt bezhalogenowy

Zaślepka

Średnica rurki instalacyjnej Ø

20

25

Nr art.

1040-20

1040-25

Opakowanie

25

25 / 100

Tuleja hermetyczna
z membraną butylową

Średnica rurki instalacyjnej Ø

1 x 20

2 x 20

1 x 25

Nr art.

9089-48

9089-55

9089-49

Opakowanie
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Animacja 3D
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Osprzęt

kai0417PLweb | Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone.

· Temperatura obróbki: -5°C / + 60°C

