
Betrouwbaar en eenvoudig afsluiten

Buisstoppen.
Voor het lucht- en rookdicht afsluiten 
van elektrische installatiebuizen.



www.helia-elektro.be

Buisstoppen met Econ®-Techniek sluiten alle soorten elektrische in-
stallatiebuizen lucht- en rookdicht af.

De lange huls van de buisstop heeft 3 dichtingsringen die passen in 
de elektrische installatiebuis en zorgen voor een luchtdichte af- 
sluiting, ook wanneer de buis schuin is afgesneden.

De buisstoppen vanaf M25 hebben in hun membraamafdichting een 
onderverdeling. Deze zorgt voor een gescheiden kabeldoorvoering en 
voorkomt beschadiging en het in elkaar verstrengelen van geleiders.

Bij installatie in brandvrije ruimtes zorgen de buisstoppen voor een 
koude-rookdichte buisafsluiting.

• Voor gebruik in lucht- en rookdichte elektrische installaties
•  Buisstoppen met 3 dichtingsringen die optimaal passen in de buisingang en 

luchtdicht afsluiten
• Elastisch membraam voor gegarandeerde luchtdichtheid
• Kabeldoorvoer zonder gereedschap
• Vanaf M 25 gescheiden kabeldoorvoeringen
• Voor alle installatiebuizen M16 - M40, Pg 9 – Pg 36, 3/4" tot 5/8"

Buisstoppen

750 °C halogeenvrij



Productvoordelen

Elastisch membraam met 
ECON®-techniek, voor mak-
kelijk doorstoten en rond af-
sluiten van de geleider zonder 
gereedschap…

…ongecontroleerde luchtstro-
men worden hierdoor verme-
den.

Vanaf M25 gedeeld mem- 
braanvlak …

… dat zorgt voor een geschei-
den kabeldoorvoering en het 
voorkomen van beschadiging 
en het in elkaar verstrengelen 
van geleiders.

Installatie

De lange buisstop met 3 
dichtingsringen past optimaal 
in de buisopening…

… en garandeert een lucht-
dichte afsluiting van de buis-
invoer, ook wanneer die schuin 
is afgesneden.

Bij een luchtdichte installatie 
laten de buisinvoeren zich ge-
makkelijk één na één afdich-
ten.

In brandvrije ruimtes sluiten de 
buisstoppen rookdicht af

Buisstoppen
·  efficiënt afdichten van elektrische 
installatiebuizen M16 - M40,  
Pg 9 –  Pg 36, 3/4" tot 5/8"

· uit blijvende elastische kunststof

Buisstoppen M16 M20
EN buis-Ø 16 mm 20 mm
Art.-Nr. 1040-16 1040-20
Verpakking 25 / 100 25 / 100

Buisstoppen M25 M32 M40
EN buis-Ø 25 mm 32 mm 40 mm
Art.-Nr. 1040-25 1040-32 1040-40
Verpakking 25 / 100 25 / 50 - / 25

halogeenvrij 750 °C 
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Zertifikat
über die Qualität der Luftdichheit

Bauteil: Dichtstopfen (Kaiser GmbH & Co. KG)

Dichtstopfen Typ 16/20/25/32/40 

Prüfobjekt:

Gehäuse aus Spanplatten mit 28 Dichtstopfen der oben genannten Marke.

Die Dichtstopfen waren in Kabelrohren montiert mit Kabeldurchführungen.

Ergebnisse:

Mit Hilfe des BlowerDoor MessSystem und dem DG-700 wurden folgende

Werte für den Volumenstrom sowie a-Wert bei 10 Pascal Druckdifferenz erzielt:

Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf 28 Dichtstopfen:

V10 = 0,23 m³/h

a-Wert bei 10 Pascal bezogen auf die Fugenlänge:

a-Wert = 0,1 m³/h*m

Ingenieurgemeischaft

Bau + Energie + Umwelt GmbH

Im Energie- und Umweltzentrum

31832 Springe den 11.07.2011

Telefon 05044 / 975-30

11.07.2011 i. A. Sven Seidel
Telefax 05044 / 975-44

≤ 0,1 m³/mh (daPa ²/³).
Die Anforderung für Bauteilanschlussfugen beträgt lt. DIN 4108-2:2003-07 Kapitel 7 Absatz 3

Die Dichtheit der Bauteilanschlussfugen der Dichtstopfen 16/20/25/32/40

erfüllt die Anforderungen.

Buisstop M16
Art.-Nr. 1040-16

M16Pg 93/4"

Buisstop M20
Art.-Nr. 1040-20

M20Pg 115/8"

Buisstop M25
Art.-Nr. 1040-25

M25Pg 16

Buisstop M32
Art.-Nr. 1040-32

M32Pg 21M40Pg 36

Technische informatie en advies  

Voor nadere informatie over producten, systeemoplossingen en communicatiemedia, alsook animaties 

over onze innovaties, surf naar onze website: www.helia-elektro.be

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij ons team. 

HELIA telefoon : +32 (0)3.899.40.40 | HELIA e-mail : info@helia-elektro.be
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Buisstop M40
Art.-Nr. 1040-40

Certificaat over de luchtdichtheid van de buisstoppen
Een neutraal instituut testte uitvoerig de luchtdichtheid van de buisstop-
pen M16 tot M40 

Buisstoppen en elektrische installatiebuizen


