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Umschlag-Kat-Export-2001-CZ.RZ  10.12.02  12:55 Uhr  Seite 2



Chtûli bychom upozornit pfiede-
v‰ím na v˘robky z oblasti „ves-
tavn˘ch pouzder“. S v˘robkem
KompaX® 3, nov˘m mal˘m pouz-
drem osvûdãené fiady KompaX®

a ThermoX - jiÏ nyní neobyãejnû
úspû‰n˘m vestavn˘m pouzdrem
pro nízkovoltové lampy do
sníÏen˘ch stropÛ - se na‰emu
oddûlení pro v˘voj zase jednou
podafiilo strefit se do ãerného. 
Kromû toho Vám v tomto katalogu
poprvé pfiedstavíme ná‰ nov˘
systém betonové stavby B2

pro pfiípravné instalace u prefab-
rikátÛ.

V˘robky firmy KAISER se tedy
vÏdy znovu starají o profesionální
základ dobré instalace. 

Nov˘ pfiehled v˘robkÛ firmy
KAISER Vás rychle seznámí 
s produkty, které pro profesionál-
ní elektrickou instalaci opravdu
potfiebujete. S produkty, které
jsou do detailu prozkou‰eny, léta
úspû‰nû pouÏívány a neustále
zlep‰ovány. S produkty, které by-
ly vyvinuty pro trh, pro Vás – pro-
fesionály – pro ulehãení Va‰í kaÏ-
dodenní práce. S produkty, které
jsou natolik promy‰leny, Ïe nad-
chnou stejnû tak kupující, jako
techniky a uÏivatele.

Orientovat se trhem znamená b˘t
v neustálém pohybu, neustrnout.
Na‰i konstruktéfii cítí vnitfiní nek-
lid, kter˘ je popohání k práci na
neustále lep‰ích produktech. 
Proto Vám mÛÏeme také v tomto
katalogu – a to ne bez urãité
p˘chy – prezentovat novinky
firmy KAISER. 

Základ dobré instalace
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Technické informace Strana 52 – 56

Zde se dozvíte, na které stranû se nachází v˘robek a jakou má kontrolní
znaãku. Dále také údaje o technick˘ch poÏadavcích na v˘robky a 
odkazy na nûkteré dÛleÏité normy.

MontáÏní technika Strana 48 – 51

Pfiesnû to, co potfiebuje profesionál. âasovû úsporné pomÛcky pro mon-
táÏ, na které jste jiÏ douho ãekali. S montáÏní technikou KAISER u‰etfiíte
ãas, peníze a nervy.

Vestavná pouzdra Strana 32 – 47

Bezpeãn˘ základ pro stropní záfiivky a reproduktory. AÈ jiÏ nízkovoltové
Ïárovky nebo úsporné záfiivky, aÈ nízkoimpedanãní technika nebo 
technika 100 V u reproduktorÛ – pro instalace do litého betonu a 
filigránov˘ch stropÛ neexistuje nic lep‰ího. ThermoX, vestavné pouzdro
pro halogenová svítidla, nabízí jistotu a dostatek místa pro instalace do
sádrokartonov˘ch nebo panelov˘ch stropÛ.

Betonová stavba Strana 20 – 31

Program pro betonovou stavbu z litého betonu a z prefabrikátÛ. Od kra-
bicov˘ch odboãnic aÏ po stûnová a stropní kolena Vám nabízíme pro
lit˘ beton v‰e, co potfiebujete k ãasovû úsporné a profesionální instalaci.
Nov˘ program B2 pro prefabrikáty pokr˘vá tuto stavební oblast stejnû
profesionálnû jako inovaãnû.

Dutá stûna Strana 12 – 19

Ná‰ neobyãejnû rozsáhl˘ sortiment krabic a skfiíÀov˘ch krabic do
dut˘ch stûn získal na dokonalosti roz‰ífiením nabídky o velk˘ poãet 
profesionálních nástrojÛ a pracovních pomÛcek, které v této kapitole
najdete.

Jádrová omítka Strana 6 – 11

Zde naleznete od pfiístrojové krabice CEE pfies novû vyvinuté krabice
pro elektroniku aÏ po osvûdãen˘ stfiedící vrták v‰e, co potfiebujete pro 
profesionální instalaci pod omítku.
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Kupolová krabice 45° 21
Krabice pro nástûnná svítidla
- pod omítku 7
- do duté stûny 13
- pro betonovou stavbu 21

Lepící fólie 16 / 23

MontáÏní sada 15
Magnet pro MontaX® 49
MontaX® - montáÏní deska 49

Náhradní díly Multi 2000 15
Náhradní víko pro skfiíÀovou krabici 7 / 14
Náhradní víko pro krabici Ø 120 mm 14
NaráÏeã hmoÏdinek 22
NaráÏeã hfiebíkÛ 22
Nástrãné víko 22

Odizolovávací kle‰tû AMZ 2 16
Opûrka 23 / 29
Opûrka pro lepící fólii 23
Odsávání s pfiím˘mi stopkami 9
Odboãné krabice
- pod omítku 8
- do duté stûny 13 / 14
- pro betonovou stavbu 21

Pérové víko 8
Pfiístrojové krabice
- pod omítku 7 / 8
- do duté stûny 13 / 14
- pro betonovou stavbu 21
Pfiístrojové ‰rouby 8
PfiídrÏn˘ magnet 23 / 29
PfiídrÏn˘ krouÏek 14
Plombovací ‰rouby 8 / 14
Pilky pro standardní frézu 16

¤ezací element (náhradní) pro VARIOCUT 16
Rozpínací hmoÏdinky 23

Stopka pro sklíãidlo 8
Stropní krabice 45° 21
Stropní odboãná krabice 21
Stropní koleno a stûnov˘ pfiechod 29
Stropní pfiechodová li‰ta (Stropní v˘stup) 22
Stopky pfiímé 8
Sada fréz MULTI 2000 15

Bimetalová fréza 15

Distanãní hrdlo 91 8
Diamantové brousicí korunky 8 / 9
Distanãní mezikus 91 23
Dvojitá kombinovaná krabice
- pod omítku 7
- do duté stûny 13
Distanãní drÏák trubek a kabelÛ 23
Distanãní oblouk 22
Dûlicí pfiíãky pro skfiíÀové krabice
- do duté stûny 14
- pro betonovou stavbu 23

Fréza pro vestavná pouzdra ThermoX 45
Fréza MULTI 2000 15
Fréza MULTI 2000 HM 15

Izolaãní propojka 8

HaloX-O - montáÏní sada 33
HaloX-O - ãelní díly 33
HaloX-O - pouzdro pro nízkovoltová svítidla 33
HaloX-O - pouzdro s krátk˘m tunelem 33
HaloX-O - pouzdro s tunelem pro transformátory 33
HaloX-O - univerzální ãelní díl 33
HaloX-O - prodluÏovací krouÏek 33
HaloX-P - pouzdro pro nízkovoltová svítidla 33
HaloX-P - pouzdro pro nízkovoltová svítidla
s montáÏní deskou  33
HaloX-P - pouzdro s tunelem pro transformátor 33
HaloX - trubková spojka 33
HaloX - prodlouÏení pro tunel 33
Háky pro svítidla 13 / 22

Krabice pro stropní svítidlo
- do duté stûny 13
Krabice pro elektroniku 7
Koncová a pfiechodová hrdla 22
Klemmfix 8
Kombinované krabice
- pod omítku 7
- do duté stûny 13 / 14
- pro betonovou stavbu 21 / 29
KompaX® - ãelní krouÏky 35
KompaX® - pouzdro do litého betonu 34
KompaX® - pouzdro do filigránov˘ch stropÛ 34
KompaX® - mezirámeãky 34
Kovové pfiíchytky 15

K
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Sada krabic ISO 9
SkfiíÀové krabice pro vyrovnání potenciálu
- pod omítku 7
- do duté stûny 13
- pro betonovou stavbu 21
Stfiedící pfiípravek 16
Signální víko 8 / 22
Stopka pro MULTI 2000 15
Stfiedící vrták 9
Stfiedící vrták pro standardní frézu 16
Stfiedící vrták pro MULTI 2000 15
Standardní fréza 15
Sada VARIOCUT 16
SkfiíÀové krabice
- pod omítku 7
- do duté stûny 13
- pro betonovou stavbu 21
Spojovací hrdla
- vzduchotûsné krabice do dut˘ch stûn 14
Stûnová a stropní kolena 30° 22

·ablona 16
·rouby pro pfiíchytky 14

Tûsnící fólie 14
Tvrdokovová fréza 15
Tvrdokovová fiezací sada pro VARIOCUT 16
Trubková spojka 23 / 29
Trubková opûra 22
Trubkové ucpávky 23
Teleskopick˘ drÏák pfiístrojÛ 9
ThermoX – pouzdro pro nízkovoltová svítidla 45

Univerzální víko VDE 8 / 14 / 23
Univerzální dûrovaã 14 / 22
Univerzální vykruÏovaã VARIOCUT 16 / 45
Uzavírací víko 23

Úhelník pro MontaX® 49

Vrtací pfiípravek Profix 16
V˘struÏník 22
Vrtací ‰ablona 9
Vrtací korunka (náhradní) 15
Vyhazovaã pro MULTI 2000 15
Vyrovnávací krouÏek ISO 9
Vyrovnávací prvek 29
Velká krabice do filigránov˘ch stropÛ 21

Vyrovnávací krouÏky
- pod omítku 8    
- do duté stûny 14

Zahlubovaã okrajÛ MULTI 2000 / Standard fréza 15 / 16
Zásobník ‰roubÛ 8
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Základ dobré instalace

promy‰leného systému. To 
znamená, Ïe v‰echny v˘robky
KAISERovy se dají kombinovat a
umoÏní Vám tedy naprosto hladk˘
a ekonomick˘ prÛbûh práce.

V˘sledkem neustále pokraãujícího
v˘voje produktÛ a nepfietrÏitého
zaji‰Èování jejich kvality je sorti-
ment pro jádrovou omítku, kter˘
vytváfií vÏdy optimální základ
Va‰ich instalací.

Vedle metody na omítku patfií in-
stalace do zdiva nebo pod omítku
k nejstar‰ím metodám elektrick˘ch
instalací. KAISER vyvíjí a vyrábí
více neÏ 90 let materiály a nástro-
je, které patfií k tûm nejlep‰ím v té-
to oblasti, a mÛÏe dnes nabídnout
nejobsáhlej‰í program pro insta-
lace pod omítku, jak˘ tato branÏe
zná.

V‰echny produkty – krabice,
skfiíÀové krabice, náfiadí 
a pfiíslu‰enství – nejsou pouze
vysoce kvalitními kusov˘mi
v˘robky, ale také souãástmi

6
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Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
Bal. Bal. 
malé velké

7

1048-00

1068-02

1069-02

1555-02

1159-04

1172-02

1096-01

Pfiehled v˘robkÛ 
Instalace pod omítku, pfiíslu‰enství

1055-02

Pfiístrojová krabice Ø 60 mm Univerzální pfiístrojová krabice, bez ‰roubÛ 25 500 1055-02
v˘‰ka 42 mm

bez ‰roubÛ, volnû sypané - 500 1055-31
se ‰rouby 25 500 1056-02
se 4 nálitky pro pfii‰roubování 25 500 1055-04
pro pohledové zdivo, bez ‰roubÛ 25 500 1050-00
pro pohledové zdivo, se ‰rouby 25 500 1051-00
pro rychlomontáÏ s hfiebíkovou úchytkou bez sádry - 100 1055-62
bez ‰roubÛ
pro rychlomontáÏ s hfiebíkovou úchytkou bez sádry - 100 1056-62
se ‰rouby

Ø 60 mm, v˘‰ka 75 mm pro kabelovou pfiípojku a sítû ISDN 10 100 1756-02

Kombinovaná Ø 60 mm, v˘‰ka 63 mm univerzální kombinovaná krabice bez ‰roubÛ 25 250 1555-02
krabice bez ‰roubÛ, 250 kusÛ volnû sypan˘ch 250 1555-31

se ‰rouby 25 250 1556-02
vzduchotûsné provedení 25 100 1555-12

Ø 60 mm s boãními prostory pro svorky 10 100 1069-02
Zákl. plocha 71x110 mm se ‰rouby
v˘‰ka 45 mm
Ø 60 mm, v˘‰ka 63 mm pro pohledové zdivo, bez ‰roubÛ 25 250 1550-00

pro pohledové zdivo, se ‰rouby 25 250 1551-00
pro rychlomontáÏ s hfiebíkov˘mi úchytkami - 100 1555-62
bez ‰roubÛ
pro rychlomontáÏ s hfiebíkov˘mi úchytkami - 100 1556-62
se ‰rouby

Dvojitá- 140 x 60 x 42 mm pro 2 pfiístroje nebo 1 zdvojen˘ pfiístroj 10 100 1656-02
kombinovaná krabice se ‰rouby

Pfiístrojová krabice CEE Ø 70 mm, v˘‰ka 50 mm pro CEE pfiístroje 16 A - 100 1075-04

Krabice pro 60 x 30 x 32 mm s integrovan˘m víkem 25 250 1048-00
nástûnná svítidla

Krabice pro elektroniku V˘vod Ø 60 mm tunelová dvojprostorová krabice 10 100 1068-02
délka 127 mm pro pfiipojení pfiístrojÛ a elektronick˘ch 
v˘‰ka: 63 a 51 mm komponentÛ

SkfiíÀová krabice 87 x 87 x 60 mm pro svorky do 4 mm2, pro max. 2 proudové obvody, - 100 1094-01
vsadit dûlicí pfiepáÏku

107 x 107 x 57 mm pro svorky do 6 mm2, pro max. 2 proudové obvody, - 100 1095-01
vsadit dûlicí pfiepáÏku

159 x 159 x 75 mm pro svorky do 16 mm2, pro max. 3 proudové obvody, - 30 1096-01
vsadit dûlicí pfiepáÏky

240 x 142 x 87 mm pro svorky do 16 mm2, pro max. 4 proudové obvody, - 10 1092-90
vsadit dûlicí pfiepáÏky

238 x 208 x 68 mm pro svorky do 16 mm2, pro max. 3 proudové obvody, - 10 1097-92
vsadit dûlicí pfiepáÏky

SkfiíÀová krabice pro 107 x 107 x 57 mm 1 kruhov˘ vodiã 6-162 i prÛchozí, 1 10 1095-73
vyrovnání 6 vodiãÛ 1,5-102

potenciálu 102

SkfiíÀová krabice pro 238 x 208 x 68 mm 1 kruhov˘ vodiã Ø 8-10 mm, 1 ploch˘ pásek 1 - 1097-75
vyrovnání do 30 mm ‰ífiky, 7 vodiãÛ 162 jedno a víceÏilov˘
potenciálu 162

Náhradní víko pro pro velikosti
skfiíÀové krabice 87 x  87 mm 10 - 1094-13

107 x 107 mm 10 - 1095-13
159 x 159 mm 10 - 1096-13
240 x 142 mm 5 - 1092-93
238 x 208 mm 5 - 1097-93
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Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
Bal. Bal. 
malé velké

8

1174-25

1184-90

1181-60

1159-02

1190-65

1088-11

1088-02

Pfiehled v˘robkÛ 
Pfiílu‰enství, náfiadí

1155-61

Odboãná krabice Ø 70 mm pro 6 svorek 1,5 mm2 nebo 5 svorek 2,5 mm2 25 500 1172-02
v˘‰ka 36 mm bez víka a víkov˘ch ‰roubÛ

bez víka a víkov˘ch ‰roubÛ, - 500 1172-31
volnû sypané
s víkem a víkov˘mi ‰rouby 25 250 1172-92
pro rychlomontáÏ bez sádry pro Klemmfix - 100 1172-08
s hfiebíkov˘mi úchytkami - 100 1172-62

Odboãná krabice Ø 70 mm, v˘‰ka 56 mm pro 8 svorek 1,5 mm2, 6 svorek 2,5 mm2 10 250 1572-02
5 svorek 4 mm2

Odboãná krabice Ø 70 mm, v˘‰ka 56 mm pro Instabus 1 25 1572-93

Pfiíslu‰enství

Distanãní hrdlo 91 pro kombinaci pfiístrojÛ se  25 100 1159-04
samostatn˘mi rámeãky

Izolaãní propojka pro propojení 10 - 1159-06
kombinovan˘ch krabic 1555/56-..

Vyrovnávací krouÏky Ø 60 mm, v˘‰ka 12 mm k vyrovnání pfiíli‰ hluboko zasazen˘ch krabic 25 250 1155-61
pro pfiístrojové a kombinované krabice

Ø 60 mm, v˘‰ka 24 mm 25 250 1155-62
Ø 70 mm, v˘‰ka 12 mm pro odboãné krabice 10 100 1155-71
Ø 70 mm, v˘‰ka 24 mm 10 100 1155-72

Klemmfix otvor pro zabudování pro bezsádrovou montáÏ krabic, 
Ø 82 mm pro pfiístrojové krabice 25 250 1159-02

pro kombinované krabice 25 250 1159-12

Signální víko pro nalezení krabic po jejich zaomítnutí
pro pfiístrojové a kombinované krabice 50 1000 1181-60
pro odboãné krabice 25 250 1181-70
pro dvojité kombinované krabice - 50 1181-56
pro krabice pro nástûnná svítidla - 100 1181-48
pro skfiíÀové krabice 87 x  87 mm - 50 1181-94
pro skfiíÀové krabice 107 x 107 mm - 50 1181-95

Univerzální víko VDE Ø 92 mm pro v‰echny typy krabic 25 250 1184-90

Pérové víko Ø 72 mm pro krabice Ø 60 mm, 50 500 1159-25
volnû sypané - 500 1159-31

Ø 85 mm pro krabice Ø 70 mm, 50 500 1174-25
volnû sypané - 500 1174-31

Ø 95 mm pro krabice Ø 80 mm 25 250 1184-25

Pfiístrojové ‰rouby délka 15 mm dvojité zu‰lechtûní povrchu 100 1000 2471-15
vhodné pro upevnûní pfiístrojÛ a vík

délka 25 mm 100 1000 2471-25
délka 40 mm 100 1000 2471-40

Zásobník ‰roubÛ obsah po 100 kusech 15, 25, 40 mm dlouh˘ch - 8 2471-91

Plombovací ‰rouby délka 15 mm s pfiíãn˘m vrtem v hlavû mosazného ‰roubu 100 1000 2444-15
délka 40 mm 100 1000 2444-40

Náfiadí

Diamantová Ø 82 mm pro montáÏ Klemmfixu bez odsávání 1 10 1088-00
brousící korunka pracovní hloubka 

ok. 70 mm
Ø 68 mm pro pohledové zdivo bez odsávání 1 10 1088-01
pracovní hloubka 
ok. 70 mm

Stopky pfiímé 1/2" k na‰roubování na vfieteno vrtaãky 1 - 1088-10
M 18 1 - 1088-15
5/8" 1 - 1088-20

Stopka pro sklíãidlo ‰estihran rozmûr 12 1 10 1088-40

Katalog-Export-2001_CZ.RZ  10.12.2002  11:25 Uhr  Seite 8



1159-20

1155-03

Pfiehled v˘robkÛ 
V˘robky ISO

1155-02

9

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
Bal. Bal. 
malé velké

Diamantová brousící Ø 82 mm pro montáÏ Klemmfixu s odsáváním 1 10 1088-02
korunka pracovní hloubka 

ok. 70 mm
Ø 68 mm pro pohledové zdivo s odsáváním 1 10 1088-03
pracovní hloubka 
ok. 70 mm

Odsávání 1/2" k pfii‰roubování na vfieteno vrtaãky 1 - 1088-11
s pfiím˘mi stopkami M 18 1 - 1088-16

5/8" 1 - 1088-21

Vrtací ‰ablona pro kombinace krabic s odstupem 71/91 mm 1 - 1190-65

Stfiedící vrták Ø 6 mm pro v‰echny pfiímé stopky a stopky pro sklíãidla 1 - 1088-30

V˘robky ISO pro vnûj‰í tepelnou izolaci u energeticky úsporn˘ch budov

Vyrovnávací krouÏek Ø 60 mm Nastavení zabudovan˘ch krabic 10 50 1155-02
ISO

Sada krabic ISO Ø 60 mm MontáÏ na povrch stûny 1 10 1155-03

Teleskopick˘ drÏák 80 aÏ 160 mm pro bezpeãné upevnûní svítidel, - 10 1159-20
pfiístrojÛ ãidel pohybu atd.
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Instalaãní technika pod omítku

10

Bezsádrová montáÏ se systémem Klemmfix

- Racionální, ãasovû úsporné a
ãisté. 

- V praxi se u‰etfií asi 50 % ãasu
ve srovnání s montáÏí do sádry.

- Nezávislé na povûtrnostních
podmínkách: speciální umûlá
hmota zÛstává i pfii teplotách
pod nulou nepoddajná a
elastická.

- Pfii zmûnû kombinací pfied
omítnutím: demontáÏ je je‰tû
moÏná.

- Jednotn˘ pfiesah krabic
vymezen˘ hloubkov˘m
dorazem.

- Ustavené „pevné uloÏení“ jiÏ
pfied omítnutím.

- NepouÏívat u vápenné 
a tenkovrstvé omítky!

Doklad o pevnosti:
Zkou‰ky, které byly provedeny  
s taÏnou silou o 500 N (50 kp),
prokázaly, Ïe v‰echny krabice
zÛstanou beze zmûny pevné.
Také dlouhodobé zkou‰ky v praxi
potvrzují tuto vysokou
bezpeãnost.  Nevyhnutelné
v˘kyvy u omítkového materiálu 
a bûhem omítání na to nemají
Ïádn˘ vliv.

Pfiedvrtání, vyvrtání odstupu mezi
krabicemi 71 resp. 91 mm
s pomocí ‰ablony.

Brou‰ení diamantem: prÛmûr
brou‰eného otvoru ve stûnû 
82-84 mm.

Vysekání odvrtaného jádra
sekáãem. 

Nasazení krabice s upevnûn˘m
Klemmfixem.

Nasazení signálního víka. Otevfiení krabice po omítnutí.

1 2 3

654

Elektrická instalace na tepelnû izolovan˘ch vnûj‰ích fasádách s teleskopick˘m drÏákem pfiístrojÛ
Problémy:
1. Mechanická pevnost tepelné izolace neposkytuje dostateãné upevnûní pfiístrojÛ.
2. Pfii elektrické instalaci do hrubé stavby není v dané chvíli je‰tû pfiesnû urãena vnûj‰í izolace nebo není je‰tû pfiesnû stanovena tlou‰Èka izolace.

MontáÏní pokyny

Obrázek 1:

Pro tlou‰Èku izolace 
od 80 do155 mm 
je nutné zkrátit 
trubkové opûry 
takto: 

Pfiíklad:

Rozmûry v˘robku 155 mm
- Tlou‰Èka izolace 100 mm
= zkrácení o 55 mm

Obrázek 2:

1. Soklovou desku A upevnûte
na stûnû  ‰rouby E.

2. DrÏák pfiístrojÛ B nasuÀte na 
trubkovou opûru C aÏ do 
rozmûrÛ tlou‰Èky izolace a 
upevnûte pfiedmontovan˘mi 
‰rouby D.

Obrázek 3:

3. Protáhnûte vodiãe:

a) na vnûj‰í stûnû: jiÏ vyraÏen˘m 
otvorem z venku do drÏáku 
pfiístrojÛ.

b) vnûj‰í stûnou: soklovou deskou 
a trubkovou opûrou do drÏáku 
pfiístrojÛ.

4. MontáÏ izolace a nanesení
komponentÛ omítky.

5. Pfiipojení a montáÏ pfiístrojÛ 
na drÏáku.

a

b

Obrázek 3:Obrázek 1: max. 
160 mm

max.
30 N

155

(100) (55)

max. 
160 mm

A

E
C

D
B

80 -1
60 m

m
Obrázek 2:
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11

zaji‰Èuje bezpeãné 
oddûlení rÛzn˘ch druhÛ napûtí. 
Krabici lze kombinovat se v‰emi
pfiístrojov˘mi a kombinovan˘mi
krabicemi od KAISERa 
s tunelov˘mi hrdly se zaji‰tûním
a hodí se v˘bornû jako vstupní
krabice pro propojení kombinací
a mnohého dal‰ího.

Pfiíklady pouÏití krabice pro elektroniku ã. 1068-02

Rádiov˘ univerzální vysílaã pro
zabudovanou anténu a Ïaluziové
tlaãítko.

âtyfinásobné rozhraní EIB s 
ovládacím tlaãítkem.

Zapu‰tûná vysílací jednotka pro
síÈovou techniku s konvenãním
sériov˘m pfiepínaãem. 

Dvojit˘ stmívaã s jednoduch˘m
tlaãítkem EIB.

Rádiomodul HF s vestavûnou
tyãovou anténou a tlaãítkem.

Zapu‰tûn˘ spínaã s dvojit˘m
tlaãítkem EIB.

Skrytá a jednoduchá montáÏ
elektronick˘ch souãástí.

Vstupní krabice pro kombinace

Mnohostrannû vyuÏitelná
krabice pod omítku pro
elektronické prvky
Pfiístrojová krabice s místem pro
dal‰í zafiízení. AÈ jiÏ ovládaã EIB,
rádiov˘ modul, nouzové osvûtlení
nebo vysílací jednotka sítû -
krabice pro elektroniku zvládne
v‰echno. Dodaná dûlicí pfiíãka
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Základ dobré instalace

Poskytujeme konzultace 
o otázkách poÏární ochrany nebo
také zvukové izolace v dut˘ch
stûnách. Abyste mohli na‰e
v˘robky optimálnû vyuÏít,
nabízíme Vám vedle jiÏ zmínûn˘ch
nástrojÛ fiadu odborn˘ch informací
k jednotliv˘m tématÛm.
Jednodu‰e nám zavolejte a 
zeptejte se na to, co potfiebujete
vûdût. Rádi Vám pomÛÏeme. 

Zvlá‰tní dÛraz klade ná‰ manage-
ment jakosti na stálou kontrolu
bezpeãnostnû poÏadované 
odolnosti do 850°C. To pfiinese
Vám a Va‰im zákazníkÛm po 
montáÏi krabic KAISERov˘ch do
dut˘ch stûn v zafiízeních 
kontrolovan˘ch revizí klidn˘
spánek.

Od té doby, co KAISER pfied více
neÏ tfiiceti lety vyvinul první kra-
bice do duté stûny, se tento zpÛ-
sob instalace plnû etabloval 
a nabízí stejnû hospodárné a
bezpeãné fie‰ení jako jiné druhy
instalace. 

Oblasti pouÏití jsou mnohostranné
a sahají od hrázdûn˘ch 
a dfievûn˘ch stûn pfies v˘stavbu
podkroví a v˘robu nábytku aÏ po
vybavení obytn˘ch vozÛ a lodí.

Právû vzhledem k tomuto mno-
hostrannému vyuÏití nabízí KAISER
jak v˘robky odpovídající poÏa-
davkÛm, tak i speciálnû vyvi-nuté
náfiadí. Dnes máme vhodné pro-
dukty pro vzduchotûsné a 
elektrické instalace. 

12
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Pfiístrojová krabice Ø 68 mm, v˘‰ka: 47 mm univerzální pfiístrojová krabice 25 250 9063-01
Ø 68 mm, v˘‰ka: 47 mm univerzální pfiístrojová krabice - 250 9063-31
Ø 68 mm, v˘‰ka: 47 mm bezhalogenové provedení 25 250 9063-77
Ø 68 mm, v˘‰ka: 35 mm pro tlou‰Èku desek 7 - 28 mm 25 250 9061-00
Ø 68 mm, v˘‰ka: 35 mm bezhalogenové provedení 25 250 9061-77
Ø 68 mm, v˘‰ka: 41 mm pro tlou‰Èku desek 0,2 - 35 mm 25 250 9068-04
Ø 68 mm, v˘‰ka: 41 mm bezhalogenové provedení 25 250 9068-74

Kombinovaná krabice Ø 68 mm, v˘‰ka: 61 mm univerzální kombinovaná krabice 25 250 9064-01
Ø 68 mm, v˘‰ka: 61 mm univerzální kombinovaná krabice - 250 9064-31
Ø 68 mm, v˘‰ka: 61 mm bezhalogenové provedení 25 250 9064-77
Ø 68 mm, v˘‰ka: 61 mm pro tlou‰Èku desek 0,2 - 35 mm 25 250 9068-03
Ø 68 mm, v˘‰ka: 61 mm bezhalogenové provedení 25 250 9068-76

Dvojitá 2 x Ø 68 mm, se 4 pfiístrojov˘mi ‰rouby 10 100 9062-02
kombinovaná krabice v˘‰ka: 47 mm

2 x Ø 68 mm bezhalogenové provedení 10 100 9062-77
v˘‰ka: 47 mm

Pfiístrojová krabice Ø 74 mm, v˘‰ka: 50 mm pro tlou‰Èku desek 12,5 - 35 mm 10 100 9075-01
CEE Ø 74 mm, v˘‰ka: 50 mm bezhalogenové provedení 10 100 9075-77

Krabice pro 2 x Ø 35 mm frézovan˘ otvor 2 x Ø 35 mm 25 100 9148-00
nástûnná svítidla v˘‰ka: 65 mm (odstup 30 mm) pro trubky

Ø 35 mm, v˘‰ka: 45 mm frézovan˘ otvor Ø 35 mm 25 100 9248-01
Ø 35 mm, v˘‰ka: 45 mm bezhalogenové provedení 25 100 9248-77

Krabice pro Ø 68 mm, v˘‰ka: 47 mm s kovov˘m závitem M5 pro háky na svítidla - 10 9063-50
stropní svítidlo délka min. 55 mm, max. zatíÏení 20 N (2Kp)

Háky pro svítidla se závitem M5       D 55 mm 150 - 1226-55
se závitem M5       D 65 mm 150 - 1226-65

Odboãná krabice Ø 74 mm, v˘‰ka: 50 mm 5 x 2,5 mm2 nebo 7 x 1,5 mm2 s víkem 10 100 9071-01
Ø 74 mm, v˘‰ka: 50 mm bezhalogenové provedení 10 100 9071-77
2 x Ø 68 mm 2 x Ø 68 mm (odstup 71 mm) 10 100 9062-21
v˘‰ka: 47 mm pro 10 svorek 1,5 mm2, 8 x 2,5 mm2 , 

6 x 4 mm2, náhradní víko obj. ã. 9062-90
Ø 120, v˘‰ka: 65 mm svorky do 4 mm2 pro normované - 10 9073-01

li‰ty TS 35
Ø 120, v˘‰ka: 65 mm bezhalogenové provedení - 10 9073-78

SkfiíÀová krabice 4 x Ø 35 mm 107 x 107 x 53 mm pro svorky do 4 mm2 - 10 9195-91
pro max. 2 proudové obvody, 
vsadit dûlicí pfiíãku 

4 x Ø 35 mm bezhalogenové provedení - 10 9195-77
4 x Ø 68 mm 165 x 165 x 72 mm - 10 9196-91

pro max. 2 proudové obvody 
pro svorky do 16 mm2

(pro více proudov˘ch obvodÛ 
vsadit dûlicí pfiíãky)

4 x Ø 68 mm bezhalogenové provedení - 10 9196-77
4 x Ø 68 mm 240 x 140 x 72 mm pro max. 3 proudové obvody - 10 9192-91

pro svorky do 16 mm2

4 x Ø 68 mm bezhalogenové provedení - 10 9192-77
4 x Ø 68 mm 235 x 205 x 72 mm pro max. 3 proudové obvody - 10 9197-91

pro svorky do 16 mm2

4 x Ø 68 mm bezhalogenové provedení - 10 9197-77

SkfiíÀová krabice pro 107 x 107 x 53 mm, 1 kruhov˘ vodiã 6-162 1 10 9195-73
vyrovnání i prÛchozí, 6 vodiãÛ 1,5-102

potenciálu 102

SkfiíÀová krabice pro 235 x 205 x 72 mm, 1 kruhov˘ vodiã 1 - 9197-75
vyrovnání Ø 8 - 10 mm, 1 ploch˘ pásek do 30 mm ‰ífiky,  
potenciálu 162 7 vodiãÛ do 162, jedno a více Ïilové 

Bal. Bal. 
malé velké

13

Pfiehled v˘robkÛ
Instalace do duté stûny, vzduchotûsná provedení

9195-91

9248-01

9148-00

9062-02

9064-01

9063-01

9073-01

9063-50

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
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Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.Bal. Bal. 
malé velké

14

Vzduchotûsná provedení,
Pfiíslu‰enství, náhradní díly, náfiadí

1184-90

9,57,5

21

17

0

5

22,519

14Stutzen

10,58,58

4

1
085-80

¿

1085-80

9060-41

9066-12

2445-50

2445-25

9073-93

9066-01

Náhradní víko pro velikost 107 x 107 mm 10 - 1095-93
skfiíÀové krabice velikost 165 x 165 mm 10 - 1096-93

velikost 240 x 140 mm 5 - 1092-93
velikost 235 x 205 mm 5 - 1097-93

Dûlicí pfiíãky velikost 107 x 107 mm 10 - 9195-20
pro skfiíÀové krabice velikost 240 x 140 mm 10 - 9192-20
k oddûlení velikost 235 x 205 mm 10 - 9197-20
proudov˘ch obvodÛ pro odboãné krabice Ø 120 10 - 9073-20

Vzduchotûsná provedení

Kombinovaná krabice Ø 68 mm, v˘‰ka: 65 mm vzduchotûsné provedení 25 250 9066-01
Ø 68 mm, v˘‰ka: 65 mm bezhalogenové provedení 25 250 9066-77
Ø 68 mm, v˘‰ka: 65 mm vzduchotûsné provedení 25 250 9066-12

pro svorkové upevnûní do masivního dfieva 
od 10 mm tlou‰Èky
nevhodné pro sádrokarton!

Pfiístrojová krabice Ø 68 mm, v˘‰ka: 47 mm vzduchotûsné provedení 10 100 9068-01
pro stûny od 0,2 do 35 mm
pro tenké stûny bez zahloubení okrajÛ

Ø 68 mm, v˘‰ka: 47 mm bezhalogenové provedení 10 100 9068-79

Pfiístrojová krabice Ø 74 mm, v˘‰ka: 50 mm pro tlou‰Èku desek 12,5 - 35 mm 10 100 9075-12
CEE

Odboãná krabice Ø 120 Ø 120 mm, vzduchotûsné provedení - 10 9073-91
v˘‰ka: 65 mm svorky do 4 mm2 pro normalizovanou 

upevÀovací li‰tu TS 35
Ø 120 mm, bezhalogenové provedení - 10 9073-77
v˘‰ka: 65 mm

Univerzální dûrovaã Ø 4 - 25 mm 1/4 palcov˘ nástavec pro akumulátorov˘ 1 10 1085-80
na umûlou hmotu ‰roubovák

Tûsnící fólie pro obj. ã. 9066-01/77, 9068-01/79/9248-01 25 - 9060-41

Spojovací hrdla pro obj. ã. 9066-01/12/9068-01 25 100 9060-98
pro kombinace
bezhalogenové provedení pro 9066-77/9068-79 25 100 9060-78

Pfiíslu‰enství / Náhradní díly

Vyrovnávací krouÏky v˘‰ka: 10 mm pro pfiístrojové krabice Ø 60 a odboãné 25 250 9155-61
krabice Ø 70
k vyrovnání pfiíli‰ hluboko zabudovan˘ch krabic

v˘‰ka: 20 mm k vyrovnání pfiíli‰ hluboko zabudovan˘ch krabic 25 250 9155-62
v˘‰ka: 12 mm k vyrovnání pfiíli‰ hluboko zabudovan˘ch krabic 10 100 9155-71

Spojovací hrdla k variabilnímu propojení 50 - 9060-97
s krytím IP 3X
bezhalogenové provedení 50 - 9060-77

PfiídrÏn˘ krouÏek pro vrty vût‰í neÏ Ø 68 mm 25 250 9060-40
vyrovnání do max. Ø 71 mm

Univerzální víko VDE Ø 92 mm 750° C VDE 0471/DIN IEC 695 díl 2-1 25 250 1184-90
60 mm, 67 mm a centrální upevnûní 
u odboãn˘ch krabic

Ø 92 mm bezhalogenové provedení 25 250 1184-77

Náhradní víko Ø 120 mm pro odboãné krabice Ø 120 mm 10 - 9073-93
Ø 120 mm bezhalogenové provedení 10 - 9073-79

Plombovací ‰rouby délka 15 mm 100 1000 2444-15
délka 40 mm 100 1000 2444-40

·rouby pro pfiíchytky Ø 3 mm, 44,5 mm dlouhé, trojchodé 100 2000 2445-25
pro tyto v˘robky: 9062-..., 9063-..., 9064-...,
9066-..., 9067-01-..., 9068-..., 9071-..., 9073-...,
9075-..., 9192-..., 9195-..., 9196-..., 9197-...,
9248-...,
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Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.Bal. Bal. 
malé velké

15

Náfiadí, pfiíslu‰enství, náhradní díly

1086-00

1082-20

1083-22

1086-08

1190-02

1083-27

1083-70

1083-10

Kovové pfiíchytky 7 mm x 13 mm 100 2000 2445-50

Náfiadí

MULTI 2000 se zahlubovaãem okrajÛ
Ø 35 mm hloubka frézování 36 mm bez vyhazovaãe 1 10 1082-10
Ø 68 mm hloubka frézování 36 mm s vyhazovaãem 1 10 1083-10
Ø 74 mm hloubka frézování 36 mm s vyhazovaãem 1 10 1084-10

(hloubka frézování do ok. 120 mm moÏná)

MULTI 2000 HM Ø 68 mm vrtací korunka a zahlubovaã okrajÛ 1 10 1083-70
osazena tvrdokovem
hloubka frézování 36 mm
(hloubka frézování do ok. 120 mm moÏná)

Tvrdokovová fréza Ø 68 mm na stfiednû husté dfievovláknité desky (MDF) 1 10 1083-51
se zahlubovaãem okrajÛ, 
hloubka frézování 55 mm
(hloubka frézování do ok. 140 mm moÏná)

Ø 68 mm na plech Ø 68 mm, hloubka frézování 15 mm 1 10 1083-95

Standardní fréza Ø 68 mm bez zahlubovaãe okrajÛ Ø 68 mm, 1 10 1086-00
hloubka frézování 18 mm

Bimetalová fréza Ø 120 mm hloubka frézování 40 mm 1 - 1082-20

Sada fréz stabilní umûlohmotn˘ kufr 1 5 1083-20
MULTI 2000 Obsah: 3 Multi 2000 (1082/83/84-10),  

1 AMZ pro vodiãe NYM 
Pfiíslu‰enství: skládací metr, 2 ‰ablony

MontáÏní sada robustní kovov˘ kufr - 1 1083-22
Obsah: 3 Multi 2000 (1082/83/84-10), 
1 Multi 2000 (1083-70), 1 Profix (1083-27)
1 AMZ  pro vodiãe NYM 

Náhradní díly Multi 2000

Vrtací korunky Ø 35 mm bez vyhazovaãe 5 - 1082-09
MULTI 2000 Ø 68 mm s vyhazovaãem 5 - 1083-09

Ø 74 mm s vyhazovaãem 5 - 1084-09

Vrtací korunky Ø 68 mm s vyhazovaãem 1083-69
MULTI 2000 HM tvrdokovová

Zahlubovaã okrajÛ indukãnû tvrzen˘ 
MULTI 2000 Ø 35 mm 1 - 1082-05

Ø 68 mm 1 - 1083-05
Ø 74 mm 1 - 1084-05

Zahlubovaã okrajÛ Ø 68 mm pro tvrdokovovou frézu 1 - 1083-65
MULTI 2000 HM

Stopka pro 10 mm sklíãidlo se stfiedícím vrtákem 1 - 1083-31
pro frézy Multi 2000 pro 13 mm sklíãidlo se stfiedícím vrtákem 1 - 1083-32

pro rychloupínací stopky SDS plus 1 - 1083-35
bez stfiedícího vrtáku

Stfiedící vrták pro Ø 6 mm s upínací plochou 5 - 1083-30
v‰echny Multi 2000

Vyhazovaã pro MontáÏní pokyny: Frézu uchyÈte, star˘ 5 - 1083-37
frézy Multi 2000 vyhazovaã nástrojem sejmûte. Nov˘ 
Ø 68 / 74 mm vyhazovaã vtisknûte nástrojem pfies osazení  

na spodek vrtací korunky.
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1082-09

1083-05

9155-61

1089-01

1089-25

1
2

3
4

5
6

7
8

9
01

11
1 2

1 3
1 4

1 5
1 6

1085-99

Náfiadí, pfiíslu‰enství, náhradní díly

1089-00

16

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.Bal. Bal. 
malé velké

Náhradní díly pro standardní frézu

Pilky Ø 35 mm hloubka frézování 18 mm, uzavfiené provedení 5 - 1085-09

Ø 68 mm tvrzené fiezací zuby 5 - 1086-09
Ø 74 mm 5 - 1087-09
Ø 68 mm hloubka frézování 40 mm, uzavfiené provedení 4 - 1086-08
Ø 74 mm tvrzené fiezací zuby 4 - 1087-08

Zahlubovaã okrajÛ Ø 68 mm pro montáÏ krabic a skfiíÀov˘ch krabic na líci stûn 1 - 1086-05
indukãnû tvrzen˘

Stfiedící vrták pro standardní frézu Ø 68 mm 5 - 1086-30

Odizolovávací kle‰tû pro vodiãe NYM 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm2, 1 10 1190-02
AMZ 2 kruhov˘ a podéln˘ fiez

·ablona pro krabice pro kombinace 71 mm + 91 mm 100 - 1085-99
do dut˘ch stûn

Vrtací pfiípravek Profix s odsáváním Ø 31 - 36 mm - 1 1083-27
pro pfiesné kombinace 71 mm nebo  91 mm
k nasazení na 43 mm 
upínací krk vrtaãky

VARIOCUT hloubka fiezu max. 45 mm, 1 5 1089-10
Univerzální vykruÏovaã s tvrdokovovou fiezací sadou
pro kruhové v˘fiezy pro stavební materiály na duté stûny, s odsáváním
o 24-68 mm
pro kruhové v˘fiezy 1 5 1089-00
o 65-120 mm

Sada VARIOCUT Obsah: 1 VARIOCUT 1089-00, 
1 1089-01/1089-31 - 1 1089-25

¤ezací element na Ø 24 - 68 mm 1 - 1089-01
stavební materiály Ø 65 - 120 mm 1 - 1089-02
pro duté stûny

¤ezací element pro tlou‰Èku do 1 mm
na kov Ø 20 - 64 mm 1 - 1089-91

Ø 61 - 116 mm 1 - 1089-92

Tvrdokovová fiezací na stavební materiály pro duté stûny 1 - 1089-33
sada (2 ks.)

na kov 1 - 1089-34
(2 ks.)

Stfiedící vrták Ø 6 mm, s upínací plochou 5 - 1089-30

Stfiedící pfiípravek stfiedící pomÛcka pro VARIOCUT 1 - 1089-31

Lepící fólie k upevnûní stfiedícího pfiípravku 1 - 1219-10
(20 ks.)
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Instalaãní technika do dut˘ch stûn

Pro zmen‰ení úhlu trubky
(jednodu‰‰í instalace krabice)
vtisknûte skládací dno smûrem
do stfiedu.

Oznaãte a vyfrézujte otvory pro
instalaci, u kombinací krabic
pouÏijte vrtací pfiípravek Profix.

Pfiitáhnûte pfiíchytky nebo
vtisknûte do otvoru svorkovou
krabici.

V pfiípadû potfieby nalepte 
tûsnící fólii 
(napfi. u sádrokartonu).

U kombinací protáhnûte spojo-
vací hrdlo. Otvory musí b˘t zho-
toveny pfied instalací. 

Pfiívod pro trubky, vodiãe a spojo-
vací hrdla otevfiete dûrovaãem.

Hotová montáÏ.

Protáhnûte vodiãe nebo zaved’te
trubky. Je nezbytné dbát na
pevné spojení trubky s krabicí.

MontáÏ krabic do dut˘ch stûn, vzduchotûsné provedení

5 6 7 8

1 2 3 4

Univerzální dûrovaã na plasty

V nulové poloze lehce zat-
laãte palcem na
knoflíkovou západku, ruko-
jeÈ otoãte doleva smûrem
k nastavovací ‰kále, aÏ
knoflík zapadne do dráÏky
nastavovacího pouzdra.

RukojeÈ v pouzdru po-
suÀte, aÏ se ‰piãka ‰ipky
(vlevo/vpravo) nachází 
v otvoru západky
stanoveného prÛmûru.
RukojeÈ otoãte ve smûru
‰pice ‰ipky, aÏ knoflík za-
padne.

PfiiloÏte fiezací ‰piãku 
a fieÏte s lehk˘m tlakem
pravotoãmo aÏ k zaráÏce.

Pokud musíte vyfiezat více
otvorÛ nebo je vyfiezáváte
do tvrd‰ího plastu, pouÏijte
akumulátorov˘ ‰roubovák.
PouÏijte 1/4 palcovou 
‰estihrannou spojku.

Zjistûte potfiebn˘ prÛmûr
otvoru pro trubku nebo
vodiã v tabulce na nas-
tavovacím pouzdru.

U krátk˘ch vodiãÛ:

U del‰ích vodiãÛ:

Kle‰tû stiskem otevfiete a nechte
je nad kruhov˘m fiezem.
·oupátko posuÀte dopfiedu, drÏte
ho a stiskem kle‰tí uchopte kabel.

ChyÈte kle‰tû pod ‰oupátkem a
tahem plá‰È rozfieÏte. Plá‰È sun-
dejte.

Stiskem otevfiete kle‰tû na doraz
a nasuÀte ja na kabel.

Stiskem uvolnûte kle‰tû a
uchopte kabel, otoãte 2x a 
zalomte nafiiznut˘ plá‰t. Plá‰t
stáhnûte.

Stiskem uvolnûte kle‰tû, uchopte
kabel a 2x a jimi otoãte. Plá‰t
nezaiamujte.

Stiskem otevfiete kle‰tû na doraz
a nasuÀte je na kabel.

Odizolovávací kle‰tû AMZ 2

1 2

3 42

Kle‰tû po pouÏití 

uvolnûte.

1
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Technické informace

Multi 
2000 HM

Obj. ã. 1083-70
osazená 

tvrdokovem

600 W

Multi 2000
Obj. ã. 1082-10
Obj. ã. 1083-10
Obj. ã. 1084-10

600 W

Tvrdokovová
fréza 

do MDF

Obj. ã. 1083-51

600 W

Tvrdokovová
fréza 

do plechu

Obj. ã. 1083-95

1000 W

Standartni
fréza

Obj. ã. 1086-00

600 W

Bimetalová
fréza

Obj. ã. 1089-20

600 W
1000 W

Tabulka materiálÛ

Materiál doporuãené otáãky/min-1

Minimální nutn˘
v˘kon vrtaãky

Preventivní poÏární ochrana bezhalogen-
ov˘mi krabicemi do dut˘ch stûn. 

PouÏití bezhalogenov˘ch krabic do dut˘ch
stûn se doporuãuje pfiedev‰ím tehdy, kdyÏ je
kladen na protipoÏární ochranu obzvlá‰tû
velk˘ dÛraz. T˘ká se to napfiíklad budov, ve
kter˘ch se zdrÏuje mnoho lidí – ‰koly, 
nemocnice, hotely, leti‰tû, administrativní bu-
dovy atd. – a objekty, ve kter˘ch se nacházejí
vysoké vûcné hodnoty: muzea, v˘poãetní
stfiediska, elektrárny atd.

MontáÏ do protipoÏárních stûn

Krabice do dut˘ch stûn smí b˘t instalovány
také do protipoÏárních stûn. Pfiitom se ale
musí dbát na tato omezení:
1. Krabice do dut˘ch stûn se

nesmí zabudovávat protilehle.
2. ProtipoÏárnû technické izolaãní hmoty 

smí b˘t stlaãeny pouze na 30 mm. 
3. Pfii tlou‰Èce stûny men‰í neÏ 60 mm nebo

stejnû silné nesmí b˘t instalovány Ïádné
krabice.

U neminerálních izolaãních látek se krabice 
do dut˘ch stûn musí pfiípadnû obalit sádrou
nebo podobn˘m materiálem.

Tyto podmínky se nedají aplikovat na hofilavé
stûny nebo jednovrstvé protipoÏární obloÏení. 

Nezávadnost plastÛ pro Ïivotní prostfiedí. 

KAISERÛv instalaãní materiál se vyrábí 
z umûl˘ch hmot podle pfiedpisÛ o ‰kodliv˘ch
látkách. Tyto plasty splÀují právní úpravy 
o uvedení látek do obûhu. Pfii normálním
pouÏití nejsou známy Ïádné emise.

max.
v˘kon 
vrtaãky 
= 700 W

Sádrokarton 800-1.400 700-1.400

Obkladové panely* 800-1.400 700-1.400 

Dfievo 800-1.400 800-1.400

Stropní moduly 800-1.400 800-1.400

Dfievotfiískové desky 800-1.400 800-1.400 

FERMACELL® 800-1.400 800-1.400 

Desky MDF 800-1.400 800-1.400

Obkládaãky* 400 250

Tvrdá pryÏ** 1.200 1.200

Kov*** 300 - 600 200 - 600

(Ø 20 - 64 mm) (Ø 61 - 116 mm)

* omezenû , ** do 10 mm, *** do 1 mm

Ø 24 - 68 mm Ø 65 -120 mm

Materiál doporuãené otáãky/min-1

VARIOCUT - Univerzální vykruÏovaã

Instalaãní technika do dut˘ch stûn

19

Sádrokarton 1.000 1.000 500

Dfievotfiísková deska, nelaminovaná 600 600 450

Dfievotfiísková deska, laminovaná 450 450

Dfievo, mûkké 850 850 850 550

Dfievo, tvrdé 650 450

Tepelnû vytvrzen˘ laminát (Pertinax  a pod.) 450 450

FERMACELL® 600 500

Desky MDF 700 450

Ocelov˘ plech* 150 200**

Hliníkov˘ plech 350 200**

Desky Multiplex 700

s pouÏitím chladicího a mazacího oleje, ** omezenû
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Základ dobré instalace

Zde bychom chtûli obzvlá‰tû upo-
zornit na ná‰ nov˘ program B2 pro
prefabrikáty. Sortiment, kter˘
odpovídá poÏadavkÛm zákazníka,
se mimo jiné vyznaãuje
funkcionální strukturou, samolepící
technikou pfiipravenou 
k okamÏitému pouÏití a solidní
stabilní opûrnou technikou.

Samozfiejmû splÀují také v˘robky
pro betonovou stavbu – stejnû
jako v‰echny ostatní v˘robky
KAISERa – platné mezinárodní
pfiedpisy.

Krátká doba v˘stavby, dobfie
kalkulovatelné náklady a zajímavé
moÏnosti racionalizace – to jsou 
jiÏ více neÏ ãtyfiicet let pfiednosti
betonové stavby ve srovnání 
s konvenãními stavebními 
metodami.

KAISERÛv program pro betonovou
stavbu si získal po celém svûte
dobré jméno jako spolehliv˘ 
a rychl˘ instalaãní systém.

Díky dÛkladnû promy‰lenému pro-
gramu jsou KAISERovy v˘robky
pouÏitelné pro témûfi v‰echny zpÛ-
soby bednûní a betonování.
Dokonce i pro takové „speciality“
jako je bateriové a tunelové bed-
nûní nebo prÛmyslová v˘roba pre-
fabrikátÛ  (konstrukce z velko-
rozmûrov˘ch panelÛ nebo monto-
vaná stavba) Vám vÏdy nabíd-
neme optimální fie‰ení.

20
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1248-50

1296-02

1248-40

1265-40

1204-34

1227-55

1264-50

Pfiehled v˘robkÛ 
Instalace do litého betonu

1255-40

21

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.Bal. Bal. 
malé velké

pro zabudování do stûny

Pfiístrojová krabice Ø 60 mm, v˘‰ka 53 mm univerzální pfiístrojová krabice 10 250 1255-40
2 pfiedznaãení pro kabel nebo trubku do Ø 25 mm
4 nálitky pro ‰rouby k upevnûní pfiístrojÛ 

Ø 60 mm, v˘‰ka 41 mm pro extrémnû tenké stûny 10 100 1255-43
2 pfiedznaãení pro kabel nebo trubku do Ø16 m
4 nálitky pro ‰rouby k upevnûní pfiístrojÛ

Kombinovaná krabice Ø 60 mm, v˘‰ka 77 mm univerzální kombinovaná krabice 10 100 1265-40
8 pfiedznaãení pro kabel nebo trubku do Ø 25 mm
4 nálitky pro ‰rouby k upevnûní pfiístrojÛ

Ø 60 mm, v˘‰ka 74 mm krabice pro velké trubky, 2 pfiedznaãení 10 100 1260-40
pro kabel nebo trubky do Ø 25 mm, 2 pfiedznaãení
pro kabel nebo trubky do Ø 38,5 mm 2 nálitky 
pro ‰rouby k upevnûní pfiístrojÛ

Pfiístrojová krabice Ø 70 mm, v˘‰ka 61 mm pro pfiipojení pfiístrojÛ CEE 16 A 10 100 1275-40
CEE s tûsnícím krouÏkem pro krytí IP 44

2 pfiedznaãení pro kabel a trubky do Ø 25 mm

Krabice pro Ø 35 mm, v˘‰ka 53 mm 2 pfiedznaãení pro kabel nebo trubku do Ø 25 mm 10 100 1248-40
nástûnná svítidla

Odboãná krabice Ø 70 mm, v˘‰ka 61 mm pro kabel nebo trubku do  28,5 mm 10 100 1276-71
pro svorky do 4 mm2

bez víka a víkov˘ch ‰roubÛ
s víkem a víkov˘mi ‰rouby 10 100 1276-70

SkfiíÀová krabice pro kabel a trubky do Ø 42,5 mm
128 x 128 x 75 mm pro svorky do 6 mm2 1 10 1295-02
180 x 180 x 79 mm pro svorky do 16 mm2 1 10 1296-02
250 x 220 x 77 mm pro svorky do 16 mm2 1 5 1297-02

SkfiíÀová krabice pro 128 x 128 x 75 mm 1 kruhov˘ vodiã 6-162 i prÛchozí, 1 - 1295-73
vyrovnání 6 vodiãÛ 1,5-102

potenciálu 102

SkfiíÀová krabice pro 250 x 220 x 77 mm 1 kruhov˘ vodiã Ø 8-10 mm,1 ploch˘ pásek 1 - 1297-75
vyrovnání do 30 mm ‰ífiky 7 vodiãÛ do 162

potenciálu 162 jedno a víceÏilov˘ch

pro zabudování do stropu

Stropní krabice 45° v˘‰ka 55 mm 4 pfiedznaãení pro kabel nebo trubku do Ø 25 10 250 1248-50
v˘vod Ø 35 mm s kovov˘mi maticemi M5 pro háky pro svítidla
v˘vod Ø 60 mm 10 250 1249-50

Kupolová krabice 45° v˘‰ka 46 mm 4 pfiedznaãení pro kabel nebo trubku do Ø 25 mm 10 100 1248-44
v˘vod Ø 35 mm bez upevnûní háky
v˘vod Ø 60 mm 10 100 1249-44

Stropní v˘‰ka 82 mm 8 pfiedznaãení pro kabel nebo trubku do Ø 25 mm 10 100 1264-50
odboãná krabice v˘vod Ø 35 mm s kovov˘mi maticemi M5 pro háky pro svítidla

v˘vod Ø 60 mm 10 100 1265-50
v˘‰ka 79 mm krabice pro velké trubky, 10 100 1260-50

2 pfiedznaãení pro kabel
v˘vod Ø 60 mm nebo trubku do Ø 38,5 mm, 2 pfiedznaãení 

pro kabel nebo trubku do Ø 25 mm
s kovov˘mi maticemi pro háky na svítidla

Velká krabice v˘‰ka 115 mm krabice pro velké trubky, 3dílná,  - 100 1227-50
do filigránov˘ch stropÛ v˘vod Ø 60 mm 4 pfiedznaãení pro kabel nebo trubky do 

Ø 35 mm, 8 pfiedznaãení pro kabel nebo trubku  
do Ø 25 mm s kovov˘mi maticemi pro háky 
na svítidla
2dílná - 100 1227-55
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1205-02

1226-55

1259-96

1284-69

9,57,5

21

17

0

5

22,519

14Stutzen

10,58,58

4

1
085-80

¿

1085-80

1219-00

1274-20

Náfiadí, pfiíslu‰enství 
UpevÀovací pfiíslu‰enství pro lit˘ beton

1283-33/34

22

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.Bal. Bal. 
malé velké

Stropní a stûnové pfiechody

Koncové pro trubku DIN EN 2dílné, ke spojení trubek nebo jako
a pfiechodové hrdlo stropní v˘vod

vnûj‰í Ø 20 mm 60 600 1204-24
vnûj‰í Ø 25 mm 30 60 1204-34
vnûj‰í Ø 32 mm 30 60 1204-29

Stûnové a pro trubku DIN EN PouÏití v˘luãnû s koncov˘mi a pfiechodov˘mi  
stropní koleno 30° hrdly ke spojení trubek nebo jako stropní v˘vod,

ideální vedení trubek vzhledem k malému 
ohnutí.

vnûj‰í Ø 20 mm 60 600 1201-02
vnûj‰í Ø 25 mm 30 60 1201-04
vnûj‰í Ø 32 mm 30 60 1201-07

Stropní pfiechodová pro trubky DIN EN zÛstávající v betonu, stropní v˘vod 
li‰ta k napájení pfiíãek, jako stropní v˘vod 

nebo ke spojení trubek, vût‰í 
vyrovnání tolerancí, otevfieno do strany  
bednûní

vnûj‰í Ø 20 mm 25 100 1283-33
vnûj‰í Ø 25 mm 25 100 1283-34
vnûj‰í Ø 20 a 25 mm vícekrát pouÏitelné - 100 1283-00

(po odbednûní z betonu uvolnûte)

Trubkové opûry ke spolehlivému vyústûní trubek - 10 1283-10
z betonového stropu

Distanãní oblouky ke spolehlivému vyústûní trubek - 10 1283-11
z betonového stropu pro velké 
polomûry ohybu

Náfiadí

Univerzální Ø 4 - 25 mm s 1/4-palcov˘m nástavcem 1 10 1085-80
dûrovaã na pro akumulátorov˘ ‰roubovák
umûlé hmoty

V˘struÏník pro trubky DIN EN ke zvût‰ení pfiedvrtaného otvoru 1 - 1284-34
vnûj‰í Ø 25 mm
vnûj‰í Ø 32 mm 1 - 1284-35
vnûj‰í Ø 40 mm 1 - 1284-36

NaráÏeã hmoÏdinek délka 150 mm k upevnûní krabic, skfiíÀov˘ch krabic, 1 - 1284-62
prÛchodek atd.
na dfievûném bednûní hmoÏdinkami 1217-02

délka 340 mm 1 - 1284-63

NaráÏeã hfiebíkÛ délka 150 mm k upevnûní krabic, skfiíÀov˘ch krabic, 1 - 1284-69
prÛchodek atd. na dfievûném bednûní 
ocelov˘mi hfiebíky, 
hlaviãka ocelov˘ch hfiebíkÛ Ø 4 mm

délka 340 mm 1 - 1284-68

Pfiíslu‰enství

Nástrãné víko pro v˘vod pro stropní krabice s vylamovacím otvorem 25 100 1148-93
Ø 35 mm pro vodiãe a háky na svûtla
Ø 60 mm 25 250 1259-96

Háky pro svûtla délka dfiíku (D) se závitem M5,
55 mm plnû izolované, max. zatíÏení 100 N (10 kp) 150 - 1226-55
65 mm 150 - 1226-65
75 mm 150 - 1226-75
85 mm 100 - 1226-85
95 mm 100 - 1226-95

105 mm 100 - 1226-97
115 mm 100 - 1226-98
125 mm 100 - 1226-99
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1220-02

1283-00

1283-11

1283-10

1210-02

UpevÀovací pfiíslu‰enství

1201-02

23

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.Bal. Bal. 
malé velké

Signální víko pro v˘vod K pozdûj‰ímu nalezení krabic pro - 50 1181-35
Ø 35 mm stropní a nástûnná svítidla po omítání

Trubkové ucpávky pro trubky DIN EN
Ø 20 mm 100 1000 1273-43
Ø 25 mm 50 250 1273-44

Distanãní mezikus 91 pro montáÏ kombinací pfiístrojÛ se samostatn˘mi 10 100 1259-04
rámeãky (rozteã 91 mm)

Distanãní drÏák k zaji‰tûní kabelÛ a trubek na bednûní, - 1000 1270-00
trubek a kabelÛ upevnûní na bednûní hfiebíky, hmoÏdinkami 

nebo ‰rouby

Trubková nebo pro distanãní drÏák trubek a kabelÛ 1000 5000 9060-95
kabelová spojka

Dûlicí pfiíãky Velikost skfiíÀ. krabice pro skfiíÀové krabice k oddûlení proudového
180 x 180 mm obvodu 10 - 1296-20
250 x 220 mm 10 - 1297-20

Uzavírací víko Velikost skfiíÀ. krabice pro skfiíÀové krabice 10 - 1095-93
128 x 128 mm
180 x 180 mm 10 - 1096-93
250 x 220 mm 5 - 1097-93

Univerzální víko VDE Ø 92 mm pro v‰echny typy krabic 25 250 1184-90

Trubková spojka pro trubky DIN EN  zaji‰Èuje trubky pfied vyklouznutím 25 100 1274-20
Ø 20 mm i pfii extrémním zatíÏení

UpevÀovací pfiíslu‰enství

Rozpínací hmoÏdinky Otvor k rychlému upevnûní krabic, skfiíÀov˘ch krabic, 500 2500 1217-02
Ø 5,5 mm prÛchodek atd. na ocelové bednûní 

Lepící fólie Ø 53 mm k bezpeãnému upevnûní krabic pfii odlévání vleÏe, 200 1000 1219-00
u stojícího bednûní nutno rozepfiít trubkou a
opûrn˘m loÏiskem

Opûrka pro k podepfiení krabic a skfiíÀov˘ch krabic - 250 1205-02
lepící fólie u leÏícího a stojícího bednûní pro rozpûrné 

trubky NG 11 (Pg) upevnûní na bednûní 
lepící fólií 1219-00

PfiídrÏn˘ magnet Ø 62 mm, v˘‰ka 18 mm k bezpeãnému upevnûní krabic pfii odlévání vleÏe, 5 - 1220-02
u stojícího bednûní nutno rozepfiít trubkou a
opûrn˘m loÏiskem, pfied montáÏí odstraÀte
styãnou plochu ãelního dílu krabice

Opûrka k podepfiení krabic a skfiíÀov˘ch krabic - 250 1210-02
u leÏícího a stojícího bednûní pro rozpûrné
trubky NG 11 (Pg), upevnûní na bednûní: 
hfiebíky, ‰roubky a hmoÏdinkami
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Instalaãní technika pro betonovou stavbu
Pokyny k pouÏití pro lit˘ beton

25

Ocelové bednûní

UpevÀovací systémy

Pro v‰echny stûnové a stropní
krabice, skfiíÀové krabice, opûrky,
distanãní drÏáky trubek a kabelÛ.

Pro v‰echny stûnové a stropní krabice, skfiíÀové krabice, prÛchodky,
kolena, opûrky, stropní li‰ty, distanãní drÏáky trubek a kabelÛ

Upevnûní krabic a skfiíÀov˘ch krabic je podle typu bednûní a v˘robku rozdílné.
U jin˘ch typÛ bednûní neÏli u tûch, které jsou zde vyjmenovány, lze tyto upevÀovací systémy pouÏít obdobnû.

·roub do dfieva Ø 4 mm HmoÏdinka se závitem M6

‰edá
Mezikusy krabic 
a upevÀovací pfiíslu‰enství.

ãervená
Zadní díly krabic urãené pro
zabudování do stropu 
se vsazen˘mi maticemi pro háky
svítidel.

Ïlutá
Zadní díly krabic urãené pro
zabudování do stûny s prohlubní
pro rozpûrné trubky.

zelená
âelní díly k upevnûní na bed-
nûní, ãelní stûnu po odbednûní
odstraÀte.

Rozdílné barvy umoÏní jednoduchou orientaci pro správnou montáÏ v‰ech dílÛ krabice pouh˘m pohledem.

KAISERÛv systém barev

Hfiebík, Ø 2 mm

Dfievûné bednûní

Pro stûnové a stropní krabice 
s vestavn˘m otvorem Ø 60  
nebo 70 mm, pro skfiíÀové 
krabice a lepící opûrky.

Pro v‰echny stûnové a stropní
krabice, skfiíÀové krabice 
a opûrky.

Pro stûnové a stropní krabice 
s vestavn˘m otvorem Ø 60 mm.
Pfied montáÏí odstraÀte z ãelního
dílu krabice ãelní stûnu.

Pro v‰echny stûnové a stropní
krabice, skfiíÀové krabice, prÛ-
chodky, kolena, opûrky, 
stropní li‰ty, distanãní drÏáky
trubek a kabelÛ.

Pro v‰echny stûnové a stropní
krabice, skfiíÀové krabice, prÛ-
chodky, kolena, opûrky, distanãní
drÏáky trubek a kabelÛ.

Rozpínací hmoÏdinka Navafiovací ‰roub M6 Lepící fólie

Lepidlo za horka

Magnet
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Stûnové a stropní koleno 30° jako stropní v˘vod napfi. k napájení
lehk˘ch stûn nebo stropních svítidel (3) a jako stûnov˘ v˘vod napfi. pro
vedení vodiãe nad betonovou deskou (4).

Stropní a stûnové pfiechody: s koncov˘mi a pfiechodov˘mi hrdly (5), 
se stropními li‰tami, zÛstávajícími v betonu nebo pro opakované 
pouÏití (6).

Stropní krabice ke spojení elektrick˘ch pfiípojÛ a upevnûní svítidel háky
(1) a jako stropní v˘vody pro pfiíãky (2).

4

3

5 6

1 2

Stropní a stûnové pfiechody, v˘vody

Jednofiadé kombinace

Odstup 91 mm pouÏijte v pfií-
padû montáÏe pfiístroje se
samostatn˘m rámeãkem (napfi.
pro oddûlení okruhu 230 V a
okruhu bezp. napûtí).

vodorovnû

svisle

71 71

71

71
vodorovnû

svisle

71 91

71

91

Stfiední a zadní díl s trubkou nebo
kabelem upevnûte na ãelní díl aÏ
zaklapne a zabetonujte.

Pfiívod pro kabel nebo trubku
zhotovte dûrovaãem.

Pfiipevnûte na bednûní ãelní díl.

Pfiipojte a namontujte pfiístroje
nebo víko.

OdstraÀte zbylé záslepky ãelních
dílÛ krabic.

1

5

2 3

4

Upevnûní na bednûní

Instalaãní technika pro betonovou stavbu
Pokyny k pouÏití u litého betonu

Odstup mezi krabicemi je 
71 mm. 
âelní díly krabic mají spojky 
s spojením na rybinu
k jednoduchému propojení –
vodorovnû a svisle – se správn˘-
mi odstupy.
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Instalaãní technika pro betonovou stavbu
Pokyny k pouÏití u litého betonu

Systémové komponenty a trasa elektrického vedení

KAISERÛv systém urãen˘ pro
betonovu stavbu je univerzálnû
pouÏiteln˘ pro v‰echny zpÛsoby
betonování a ve‰keré stavební
technologie. Jednoduch˘m zpÛ-
sobem fie‰í problém v‰ech strop-
ních a stûnov˘ch pfiechodÛ.
Nabízí dostateãn˘ poãet
stûnov˘ch a stropních krabic pro
nejrÛznûj‰í pfiípady pouÏití  
v „instalaãní praxi“.

U betonové stavby se napfi. 
u stojících ãástí doporuãuje pro
instalaci do stûn svislá trasa ve-
dení. Vodiã se dále vede stropem
nebo pfies podlahu. Takto se  pfii
ukládání betonu do stojícího bed-
nûní zabrání po‰kození krabic
nebo prázdn˘ch trubek (vytrÏení
nebo deformace).

Zabudování instalaãních krabic
pro betonovou stavbu 
s KAISERovou technikou
rozpûrn˘ch trubek.
Technické mûfiicí zkou‰ky podle
DIN 52210 u jedné pfiíãky do‰ly 
k tûmto závûrÛm:

Podmínky:
Zkou‰ka stûnového prvku byla
provedena s utûsnûn˘mi
betonov˘mi krabicemi (podle
akustick˘ch zkou‰ek tûsnosti)
stejnû jako s krabicemi 
v provozním stavu.

Instalaãní krabice byly vestavûny
protilehle a spojeny rozpûrn˘mi
trubkami.

V˘sledek:
Z mûfiení stûny s vestavûnou in-
stalaãní krabicí nevypl˘vají Ïádné
rozdílné hodnoty oproti teore-
tick˘m stavebním hodnotám
zvukové izolace u neopracované
stûny (bez vestavûné pfiístrojové
krabice).
To znamená, Ïe ãásti stûny 
s vestavûnou krabicí lze oznaãit
jako tûsné a nemající Ïádn˘ 
negativní vliv na zvukovou izolaci
pfiíãky.

Na poÏádání dodáme protokoly
mûfiení.

Zvuková izolace u bytov˘ch pfiíãek

1 Pfiístrojová krabice
2 Kombinovaná krabice
3 Pfiístrojová krabice s opûrkou 

a rozpûrnou trubkou
4 Protilehlá pfiístrojová krabice 

s rozpûrnou trubkou
5 Krabice pro nástûnná svítidla
6 Pfiístrojová krabice pro

trojfázové zásuvky
7 Odboãná krabice
8 SkfiíÀová krabice
9 SkfiíÀová krabice pro vyrovnání 

potenciálu
10 Stropní krabice 45°
11 Stropní odboãná krabice
12 Stûnové a stropní koleno 30°
13 Koncové a pfiechodové hrdlo
14 Stropní li‰ta

1

2

5

7

8

11

8

4

10

13

69

14

12 13

3
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Instalaãní technika B2

Pokyny k pouÏití u leÏat˘ch prefabrikátÛ

28

Co nejúspornûj‰í v˘roba v oblasti
betonové stavby závisí v první
fiadû také na dobû v˘roby desek.
Podstatnou roli zde pfiitom hraje
doba potfiebná pro vytvofiení v˘z-
tuÏí a elektrické instalaci, a to
pfiedev‰ím v továrnách fiízen˘ch
poãítaãi s cyklick˘m provozem.
ProtoÏe je cenov˘ boj v této
oblasti ãím dál tím tvrd‰í, rozho-
dují o udûlení zakázky ãasto ty
zdánlivû nepatrné detaily. 

Dal‰ím rozhodujícím aspektem je
pro zakázníky betonárky kvalita
pfiípravn˘ch instalací, která s se-
bou pfiiná‰í sníÏené náklady pfii
dal‰ím zpracování stûn a stropÛ
(instalace). 

Na základû tûchto znalostí jsme
vyvinuli program, kter˘ je urãen
speciálnû pro v˘robu stûn 
v leÏícím bednûní.

Systém B2 je koncipován natolik
jednodu‰e a prakticky, Ïe se díky
nûmu podstatnû u‰etfií ãas a tím
také náklady. Proto si opravdu za-
sluhuje název úsporn˘ program. 

Struãnû nûkolik pfiedností
tohoto programu:

• pouze sedm systémov˘ch 
komponentÛ

• samolepící technika 
k okamÏitému pouÏití

• KAISERovo speciální lepidlo 
odlepující se beze zbytku

• stabilní opûrná technika
bez nebezpeãí posunutí

• prÛchod prolisy pro trubky
bez pouÏití nástrojÛ 

• bezpeãné a tûsné 
spojení trubek

Systém B2

Rozmûry

68
,5

71 71

48
,5

50

7010 60 68

12
0
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Pfiehled v˘robkÛ B2

pro leÏat˘ch prefabrikátÛ

29

Kombinovaná krabice 71 x 71 x 68,5 mm 8 pfiedznaãení pro Ø 25 mm a
4 pfiedznaãení pro Ø 16 mm
uzavfiená, s ãelní stûnou 100 - 1263-60
otevfiená, bez ãelní stûny 100 - 1263-61
napfi. pro upevnûní magnetem atd. 
otevfiená, bez ãelní stûny 100 - 1263-71
se speciálním lepidlem KAISER

71 x 71 x 48,5 mm pro protilehlé krabice, napfi. u tlou‰Èky 
stûn od 100 mm, 4 pfiedznaãení pro 
Ø 25 mm a 4 pfiedznaãení pro Ø 16 mm, 
uzavfiená, s ãelní stûnou 100 - 1262-60
otevfiená, bez ãelní stûny 100 - 1262-61
napfi. pro upevnûní magnetem atd.
otevfiená, bez ãelní stûny 100 - 1262-71
se speciálním lepidlem KAISER

Vyrovnávací prvek 70 x 50 x10 mm k opûfie protilehl˘ch krabic, pouÏitelné 50 - 1261-10
svisle nebo vodorovnû
Svisle: v˘‰ka 50 mm
Vodorovnû: v˘‰ka 10 mm

Opûrka 70 x 50 x10 mm Základní upevÀovací prvek pro nahofie 50 - 1261-11
leÏící kombinované krabice
se speciálním lepidlem KAISER 1261-72

Stropní a stûnov˘ 120 x 50 x 68 mm pro instalace mezi stropními a stûnov˘mi,
pfiechod pfiechody, jednoduché fie‰ení,  

variabilní dorazov˘ pásek pro 
rÛzné hloubky zabudování
bez speciálního lepidla KAISER 100 - 1261-12
se speciálním lepidlem KAISER 100 - 1261-73

Trubková spojka pro pohyblivé a pevné trubky Ø 25 mm, 100 - 1261-25
pro otevfiení bez náfiadí 
pfiedznaãení (prolisu) Ø 25 mm,
tlumení kmitu pfii nízko a vysokofrekvenãním 
zhutÀování

PfiídrÏn˘ magnet Ø 62 mm, v˘‰ka 18 mm pro kombinované krabice 1263-/1262- - 5 1220-04

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
Bal. Bal. 
malé velké

1261-25

1261-11

1261-10

1262-61

1220-04

1261-12/73

1263-61
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MoÏnosti upevnûní

Stûnov˘ a stropní pfiechod

Nátrubek pro instalaci trubky bez nástrojÛ

KAISERovy lepící pol‰táfiky.
Také tato varianta nabízí
bezpeãné upevnûní a odlepení
bez problému.
V tomto provedení má pfiístrojová
krabice uzavfienou ãelní stûnu.

KAISERovo speciální lepidlo.
Naneseno jiÏ ve v˘robû.
Stáhnûte pouze ochrannou fólii a
krabici jednodu‰e nalepte pfiímo
na bednûní. Pfii odbednûní se
lepidlo beze zbytku odlepí.

KAISERÛv pfiídrÏn˘ magnet
Rychle, bezpeãnû a pro opako-
vané pouÏití. Tento magnet drÏí
silou 400 N krabici pfiesnû na
bednûní.

Lepidlo za horka
Samozfiejmû mÛÏete kombino-
vanou krabici B2 obdrÏet i bez
lepidla, naneseného sériovû jiÏ 
ve v˘robû. U této varianty
mÛÏete pouÏít konvenãních 
upevÀovacích metod, jako je
napfi. lepení za horka.

Pfiechod mezi stûnou a stropem
upevnûte jednodu‰e naprosto
pfiesnû na okraji bednûní a pfied
dal‰í instalací nebo pro kontrolu
ho bez námahy otevfiete
‰roubovákem.

Rychlá a naprosto jednoduchá
montáÏ: 
Nátrubek vsuÀte do krabice aÏ
zaklapne, jednodu‰e ho vtisknûte
dolÛ a pfiedznaãení lehce
prolomte. Nyní uÏ staãí pouze
zavést potfiebnou trubku a
absolutnû tûsná pfiedinstalace je
hotova.

Instalaãní technika B2

Pokyny k pouÏití u leÏat˘ch prefabrikátÛ

Bezpeãné a naprosto 
pfiesné spojení je 
optimálnû pfiipraveno.
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Instalaãní technika B2

Pokyny k pouÏití u leÏat˘ch prefabrikátÛ

31

20 mm

40 mm

60 mm

80 mm

100 mm

0 mm

Pfiíklad pro stûnu o tlou‰Èce 160 mm:

Pfiíklady pro jiné tlou‰Èky stûn:

Stavebnicov˘ systém

MoÏnosti u protilehl˘ch a nad sebou leÏících krabic

AÈ jiÏ potfiebujete jakoukoliv
tlou‰Èku stûny, vyrovnávací prvek
Vám to umoÏní.

S KAISERov˘m speciálním lepi-
dlem vytvofiíte s opûrkou
bezpeãn˘ základ pro dal‰í mon-
táÏ.

Tyto prvky, propojené do kfiíÏe,
zaruãují stabilní opûru, bez
nebezpeãí pfietoãení.

Po 10 mm krocích mÛÏe b˘t 
nastavena rÛzná stavební v˘‰ka.

200 mm220 mm 230 mm 200 mm 200 mm
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Základ dobré instalace

aÈ jiÏ nízkoimpedanãní nebo 
100-voltová technika reproduktorÛ
- KompaX‚ a HaloX‚ Vám nabízí
vÏdy optimální fie‰ení pro insta-
lace do litého betonu 
a filigránov˘ch stropÛ. 

ThermoX pro bezpeãnou instalaci
nízkovoltov˘ch svítidel do sá-
drokartonov˘ch a panelov˘ch
stropÛ uceluje profesionálnû 
a s ohledem na praxi cel˘ pro-
gram pouzder.

KAISERovo v˘zkumné a v˘vojové
oddûlení tento program neustále
roz‰ifiuje, takÏe lze bez problému
integrovat i nejnovûj‰í typy svítidel
a reproduktorÛ. 
Rádi Vám na poÏádání za‰leme
detailní seznam v˘robcÛ.

Hospodárnost, estetiku 
a bezpeãnost – to Vám nabízí sys-
tém vestavn˘ch pouzder od
KAISERa. AÈ jsou to jiÏ nová pouz-
dra ThermoX pro bezpeãné zabu-
dování nízkovoltov˘ch svítidel s
fiízen˘m odvodem tepla u
izolovan˘ch sníÏen˘ch stropÛ
nebo nová pouzdra KompaX 3 pro
kruhové úsporné záfiivky a repro-
duktory do betonov˘ch stropÛ.

Tento promy‰len˘ systém ves-
tavn˘ch pouzder otevírá nové
moÏnosti pro osvûtlovací 
a ozvuãovací zafiízení v soukromé
sféfie stejnû jako ve vefiejn˘ch bu-
dovách. Mnohotvárnost a variabili-
ta systému nabízí architektÛm a
projektantÛm co nejvût‰í tvÛrãí 
a technickou volnost. AÈ jiÏ nízko-
voltové nebo úsporné záfiivky, 
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Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
Bal. Bal. 
malé velké

33

1290-70

1290-47

1290-42

1290-41

1291-15

1290-11

1290-51

HaloX-O, HaloX-P

1290-40

HaloX-O (pro lit˘ beton)

Pouzdro pro Ø 130 mm pro pevnû a  pohyblivû uchycená svítidla - 10 1290-40
nízkovoltová svítidla V˘‰ka vãetnû ãelního hloubka zabudování svítidel max. 105 mm

dílu 133 mm v˘kon svítidla max. 50 W, pro stropy od 16 cm

Pouzdro s tunelem Ø 130 mm tunel pro 1 elektronick˘ bezpeãnostní - 10 1290-41
pro transformátory V˘‰ka vãetnû ãelního transformátor 105 VA SELV ‰tíhlé provedení,

dílu 133 mm s dûlicí pfiíãkou mezi primárním  
tunel pro transformátory  a sekundárním obvodem
64 x 124 x 235 mm

Pouzdro Ø 130 mm Tunel jako svorkové pouzdro atd. - 10 1290-42
s krátk˘m tunelem V˘‰ka vãetnû ãelního

dílu 133 mm
Tunel 
64 x 124 x 80 mm

âelní díly pro Ø 68 mm clona svítidla  min. Ø 75 mm - 10 1290-47
stropní v˘vod Ø 75 mm clona svítidla  min. Ø 82 mm - 10 1290-44

Ø 80 mm clona svítidla  min. Ø 87mm - 10 1290-45
Ø 85 mm clona svítidla  min. Ø 92 mm - 10 1290-48
Ø 95 mm clona svítidla  min. Ø 102 mm - 10 1290-46
Ø 100 mm clona svítidla  min. Ø 107 mm - 10 1290-49

68 x 68 mm clona svítidla  min. 75 x 75 mm - 10 1290-70

Univerzální ãelní díl pro Ø mm: 40, 45, 50, variabilní stropní v˘vod, zabudování elektron. - 10 1290-51
55, 60, 68, 75, 80, 85, transformátoru teprve od Ø 68 mm
90, 95, 100

ProdluÏovací krouÏek V˘‰ka 10 mm k nastavení hloubky pouzdra - 10 1290-14

ProdlouÏení pro tunel Délka prodlouÏení k prodlouÏení tunelu pro transformátor - 10 1290-15
50 mm

MontáÏní sada pro dodateãné zabudování pouzdra HaloX-O- 1 10 1290-11
do filigránového stropu

HaloX-P pro filigránové stropy

Pouzdro pro Ø 202 mm s montáÏními deskami pro montáÏ v betonárce - 10 1291-15
nízkovoltová svítidla V˘‰ka 75 mm pro pevnû a pohyblivû uchycená 

226x226 mm nízkovoltová svítidla
V˘‰ka 45 mm

Pouzdro s tunelem Ø 202 mm tunel pro 1 elektronick˘ bezpeãnostní - 10 1291-16
pro transformátor V˘‰ka 75 mm transformátor 105 VA SELV ‰tíhlé provedení

226x226 mm s dûlicí pfiíãkou mezi primárním a sekundárním 
V˘‰ka 45 mm obvodem

Pouzdro pro Ø 202 mm k vestavûní do jiÏ existující dutiny pfiímo - 10 1291-50
nízkovoltová svítidla V˘‰ka 75 mm na staveni‰ti, pro pevnû a pohyblivû uchycená

226x226 mm nízkovoltová svítidla
V˘‰ka 45 mm

Pouzdro s tunelem Ø 202 mm tunel pro 1 elektronick˘ bezpeãnostní - 10 1291-51
pro transformátory V˘‰ka 75 mm transformátor 105 VA SELV ‰tíhlé provedení

226x226 mm s dûlicí pfiíãkou mezi primárním a sekundárním
V˘‰ka 45 mm obvodem

Trubková spojka pro trubky podle  zabrání pfiíli‰ hlubokému zavedení trubek 25 100 1274-20
DIN EN napfi. v ãásti tunelu pro transformátory, jistí
Ø 20 mm trubky proti vyklouznutí

Katalog-Export-2001_CZ.RZ  10.12.2002  11:29 Uhr  Seite 33



KompaX 1

Pouzdro do litého 585x440x131 mm velikost otvoru (stropní vstup) Ø 160-300 mm, - 5 1293-00
betonu hloubka zabudování svítidel nebo reproduktorÛ  

max. 100 mm (zvût‰itelná mezirámeãkem),
pouze ve spojení s ãelními krouÏky

Pouzdro pro s namontovan˘m montáÏním krouÏkem, - 5 1293-15
filigránové stropy velikost otvoru (stropní vstup) Ø 160-300 mm,  

hloubka zabudování pro svítidla  
a reproduktory max. 100 mm 
(zvût‰itelná mezirámeãkem), 
pouze ve spojení s ãelními krouÏky

Mezirámeãek 25 mm 585x440x40 mm k zvût‰ení hloubky zabudování o 25 mm, 5 10 1293-13
vsazuje se mezi ãelní a zadní díl

Mezirámeãek 50 mm 585x440x65 mm k zvût‰ení hloubky zabudování o 50 mm, 5 10 1293-14
vsazuje se mezi ãelní a zadní díl

KompaX 2

Pouzdro do litého 470x290x131 mm velikost otvoru (stropní vstup) Ø 100-200 mm, 5 10 1292-00
betonu hloubka zabudování svítidel a reproduktorÛ  

max. 100 mm (zvût‰itelná mezirámeãkem),
pouze ve spojení s ãelními krouÏky

Pouzdro pro 470x290x131 mm s namontovanou montáÏní deskou, velikost otvoru 5 10 1292-35
filigránové stropy (stropní vstup) Ø 100-200 mm, hloubka zabudování 

pro svítidlo nebo reproduktor max. 100 mm 
(zvût‰itelná mezirámeãkem)

Mezirámeãek 25 mm 470x290x40 mm k zvût‰ení hloubky zabudování o 25 mm, - 10 1292-13
vsazuje se mezi ãelní a zadní díl

Mezirámeãek 50 mm 470x290x65 mm k zvût‰ení hloubky zabudování o 50 mm, 5 10 1292-14
vsazuje se mezi ãelní a zadní díl

KompaX 3

Pouzdro do litého Ø 300 mm velikost otvoru (stropní vstup) Ø 100-215 mm, - 10 1294-00
betonu H: 111 mm hloubka zabudování svítidla nebo reproduktoru 

max. 100 mm (zvût‰itelná mezirámeãkem),
pouze ve spojení s ãelními krouÏky

Pouzdro pro Ø 300 mm s namontovanou montáÏní deskou, velikost otvoru - 10 1294-15
filigránové stropy H: 111 mm (stropní vstup) Ø 100-215 mm, hloubka zabudování 

svítidla nebo reproduktoru max. 100 mm 
(zvût‰itelná mezirámeãkem), pouze 
ve spojení s ãelními krouÏky

Mezirámeãek 25 mm Ø 300 mm k zvût‰ení hloubky zabudování o 25 mm, - 10 1294-13
H: 40 mm vsazuje se mezi ãelní a zadní díl

Mezirámeãek 50 mm Ø 300 mm k zvût‰ení hloubky zabudování o 50 mm, - 10 1294-14
H 65 mm vsazuje se mezi ãelní a zadní díl

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
Bal. Bal. 
malé velké

34

1292-00

1293-14

1293-13

1293-00

1294-00

1292-14

1292-13

KompaX 1, KompaX 2, KompaX 3, ThermoX

1291-16
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1292/93/94

1294-13

1294-15

35

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
Bal. Bal. 
malé velké

âelní krouÏky Ø 100 mm pro KompaX 2 a 3 - 10 1292-01
(Stropní vstup) Clona Ø 107 mm
pro KompaX Ø 160 mm pro KompaX 1, 2 a 3 - 10 1293-16

Clona Ø 167 mm
Ø 165 mm pro KompaX 1, 2 a 3 - 10 1293-66
Clona Ø 172 mm
Ø 180 mm pro KompaX 1, 2 a 3 - 10 1293-18
Clona Ø 187 mm
Ø 190 mm pro KompaX 1, 2 a 3 - 10 1293-19
Clona Ø 197 mm
Ø 200 mm pro KompaX 1, 2 a 3 - 10 1293-20
Clona Ø 207 mm
Ø 215 mm pro KompaX 1 a 3 - 10 1293-71
Clona Ø 222 mm
Ø 240 mm pro KompaX 1 - 10 1293-24
Clona Ø 247 mm
Ø 300 mm pro KompaX 1 - 10 1293-30
Clona Ø 300 mm
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Instalaãní technika HaloX
HaloX-O, MontáÏní pokyny pro lité betonové stropy

36

Návod k montáÏi

Pfiipevnûte ãelní díl na bednûní Pouzdro s tunelem nebo bez nûj
(pfii potfiebû prodlouÏení pro
tunel) nasaìte na ãelní díl aÏ zak-
lapne a vsuÀte trubky

Otevfiete v‰echny potfiebné
pfiívody trubek univerzálním
dûrovaãem (primární 
a sekundární stranu)

Pfiípadnû potfiebn˘ nastavovací
krouÏek nasaìte aÏ k západce.

Po odbednûní stropu otevfiete
ãelní díl noÏem. (Univerzální ãelní
díl 1290-51 noÏem nebo vykruÏo-
vaãem VARIOCUT)

Transformátor posuÀte, uzavfiete
dûlicí pfiepáÏku (dÛleÏité)
a nakonec pfiipojte svítidlo.

Po pfiipojení transformátoru
vtisknûte nejprve primární vodiã
do tunelu.

·roubovákem zaklapnûte dûlicí
pfiíãku do pouzdra a pfiipojte
primární vedení. Dávejte pfiitom
pozor na délku a typ vodiãe!

1 1a

4 65

2 3

PRI 200-250 mm
Vedení NYM moÏné v tunelu
SEC (N2GMH 2G) 200-250 mm
Krátké sekundární vedení =
optimální svûteln˘ v˘kon
v˘kon svítidla max. 50 W
napfi. QR CBC 51

Trafo
12 V

23
0 

V

Pfiíklad 1:
1290-41, 1 x 50 W

Pfiíklad 2:
1 x 1290-41 a
4 x 1290-40, 5 x 20 W. 
U 3-5 pfiípojn˘ch míst není na
primární stranû nutná odboãná
krabice, protoÏe obvody s rÛzn˘m
napûtím jsou od sebe bezpeãnû
oddûleny.

Pfiíklad 3:
1 x 1290-41, 1 x 1290-42 a 3 x
1290-40, 5 x 20 W. 
Pouzdro s tunelem pro 
transformátory, 
1 pouzdro k propojení  
sekundární strany 
a 3 pouzdra pro svítidla

… pfii odbûru 50 W QR-CBC 51 (Cool-Beam s ochrann˘m diskem)

Teplotní profil

31° 37° 85° 46°

Hloubka zabudování bez vyrov-
návacích krouÏkÛ max. 105 mm

max.: Teplota v místnosti: 23 °C

min. 25 mm

min. 30 mm

max. 
105 mm

Podmínky a pfiíklady zapojení

V˘bûr svítidel

4 5 6 7
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Rozmûry

A - Pouzdro bez tunelového
nástavce pro stropy 
od 16 cm

B - Pouzdro s tunelov˘m
nástavcem a krátk˘m 
tunelem pro stropy od 16 cm

C - Pouzdro s tunelov˘m 
nástavcem 
a tunelem pro stropy 
od 16 cm

D - Pouzdro s prodlouÏením
pro tunel a tunelem 
pro stropy od 16 cm

Tunel je moÏno otáãet v 360°.

A B C

D

133 

Ø 130

Ø
68, 75, 80, 85, 95, 100

80 235

64

124

285

50 360°
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Urãete polohu a odvrtejte otvor 
o Ø 150 - 158 mm.

Udûlejte univerzálním dûrovaãem
otvor pro nátrubek nebo pfiívod
trubek.

Instalujete-li tunel pro transformá-
tor, odstraÀte pfied montáÏí
opûrné noÏky. 

Jednotku HaloX vsaìte v jedné
rovinû do vyvrtaného otvoru,
zabu-dujte trubky a strop dobe-
tonujte. Pfied montáÏí svítidel vy‰-
pachtluj-te existující dutiny nebo
je vyplÀte pfii omítání. âelní díly
otevfiete noÏem - napojte 
svítidlo/reproduktor.

Opûry nasuÀte do úchytÛ 
pouzdra.

Vyrovnávací krouÏky s úchytkami
vycentrujte na opûrách a zac-
vaknûte. Nasaìte ãelní díl aÏ 
zaklapne.

MontáÏ systému HaloX-O do filigránov˘ch stropÛ na staveni‰ti

1 2 3

4 5 6

Instalaãní technika HaloX
Rozmûry HaloX-O, montáÏní sada HaloX-O

Dodateãné zabudování
pouzder HaloX-O a montáÏní
sady HaloX-O do filigránov˘ch
stropÛ od 50 mm tlou‰Èky.

Jádrov˘m vrtáním lze zabudovat
pouzdra HaloX s tunelem pro
transformátory nebo i bez nûj do
jiÏ hotov˘ch filigránov˘ch stropÛ.
Po dokonãení stropu umoÏÀují
zabudování reproduktorÛ nebo
nízkovoltov˘ch halogenov˘ch
Ïáfiovek s transformátorem nebo
bez nûj. Pfiitom je nutno brát zfie-
tel na stavebnû fyzikální 
vlastnosti stropu (protipoÏární
ochrana, statika atd.) a celkovou
tlou‰Èku stropu.

U tlou‰Èky desek nad 50 mm
mÛÏe b˘t pouzdro vyrovnávacím
krouÏkem 1290-14 prodlouÏeno
vÏdy o 10 mm.
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Instalaãní technika HaloX
HaloX-P

… nebo upevnûte pouzdro
HaloX-P pfiinejmen‰ím ve 
4 místech na odlévacím stole 
lepidlem za horka.

Oznaãte na odlévacím stole zvolenou polohu (1) a pouzdro s pomocí
zápichÛ (2) vysmûrujte. HaloX-P upevnûte na odlévacím stole.
Podepfiení tunelu (3) se provádí distanãním drÏákem, kter˘ je nastrãen 
a uchycen na distanãní tyãi. 

1 2

Po dokonãení stropu uvolnûte 4 upevÀovací ‰rouby
a odstraÀte montáÏní desku.

1 2

1

3

3

2

4

Zalévání pomocí montáÏní desky v betonárce

MontáÏ na staveni‰ti

Teplotní profil

pfii odbûru 50 W  QR-CBC 51
(Cool-Beam s ochrann˘m
diskem)

• Materiálové vlastnosti krabice 
a tunelu: tepelná stálost tvaru
do 100° C

• PouÏijte pro sekundární stranu
pfiívod odoln˘ proti horku 
(N2 GMH 2G)

• Krátká vzdálenost od transfor-
mátoru k záfiivce (sekundární
strana) 
– optimální svûteln˘ v˘kon

• Pfiívod k transformátoru
(primární vedení) pouze 
v tunelu. Nejlépe trubkou 
pfiímo do tunelu.

• Tunel pro jeden elektronick˘
bezpeãnostní transformátor
SELV (‰tíhlé provedení), 
max. 105 VA

• Transformátor neleÏí v dosahu
vestavn˘ch svítidel, stínûní se
provádí v˘kyvnou dûlicí pfiíãkou.
Proto je  teplotní zatíÏení v okolí
transformátoru nízké.

max.: Teplota místnosti: 23 °C
38°C 44°C 74°C 36°C

Upevnûte pouzdro HaloX-P 
lepící fólií na odlévacím stole.
OdstraÀte silikonov˘ papír a
nalepte min. 4 lepící fólie 
(1219-00) …

Záslepky na nástavci tunelu odstraÀte pro pfiipojení
trubek. Sejmûte zadní díl, univerzálním dûrovaãem
udûlejte podle potfieby dal‰í otvory: napojte trubky,
nasaìte zadní díl a zabetonujte.
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Instalaãní technika HaloX
HaloX-P

MontáÏ transformátoru a svítidla

Po odstranûní montáÏní podpûry
urãete polohu otvorÛ pro zabu-
dování prvkÛ. V˘fiez proveìte
vykruÏovaãem VARIOCUT, zbylé
mezery dosádrujte.

PosuÀte transformátor, uzavfiete
dûlicí pfiíãku a pfiipojte svítidlo.

Dûlicí pfiíãku otevfiete do pouz-
dra, po pfiipojení trasformátoru
vtisknûte do tunelu pomocn˘m
nástrojem (napfi. násadou kladi-
va) jiÏ pfiedem ohnuté primární
vedení.

1 2 3

PRI = cca 200 mm kabelu v
tunelu SEC = (N2GMH 2G)
200 - 250 mm Krátké 
sekundární vedení =
optimální svûteln˘ v˘kon
v˘kon svítidla max. 50 W
napfi. QR CBC 51

Pfiíklad 2:
1 x 1291-16/51 a
4 x 1291-15/50
5 x 20 W. 
U 3-5 pfiípojn˘ch míst není na
primární stranû nutná odboãná
krabice, protoÏe pfiístroje 
s rozdíln˘m napûtím jsou od 
sebe bezpeãnû oddûleny.

Pfiíklad 1:
1291-16/51, 1 x 50 W

PRI SEC

1 2

Pouzdro bez tunelového nástavce pro stropy 
o celkové tlou‰Èce nad 16 cm.

Pouzdro s tunelov˘m nástavcem a tunelem pro
stropy o celkové tlou‰Èce nad 16 cm.

Podmínky pfiipojení                                                  Pfiíklady pfiipojení

Rozmûry

Ø 202

75
120

226 226

124

235

64
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HaloX
Stavebnû technické informace

5. Elektrická instalace
U v‰ech nízkovoltov˘ch osvûtlo-
vacích zafiízení smí b˘t z dÛvodÛ
odru‰ení délka sekundárního ve-
dení max. 1,80-2,00 m (úãinek
antény). 

Zásadnû by mûla b˘t pouÏita
svítidla a transformátory
odpovídající v‰em 
bezpeãnostním pfiedpisÛm a 
normám.
PouÏití jin˘ch pfiístrojÛ mÛÏe vést
k v˘padkÛm systému nebo v kra-
jním pfiípadû k pfiehfiátí a násled-
n˘m zkratÛm nebo poÏáru.

3. Pfienos zvuku
Pouzdra HaloX se nechovají jako
rezonanãní tûlesa, protoÏe nejsou
do Ïádné strany neustále otevfie-
na. Pevn˘m zabudováním do
betonového stropu se pfiijaté os-
cilace nezesilují. V této vûci si lze
vyÏádat zvukovû-technick˘
znaleck˘ posudek.

4. Vedení tepla/
tepelná izolace
Teplo, pfiedané do betonu svítidly,
zabudovan˘mi do pouzder
HaloX, nemají Ïádn˘ nebo pouze
nepatrn˘ vliv na statiku stropu.
Vznik teplotních mÛstkÛ a tím pá-
dem také dosáhnutí „rosného bo-
du“ je vylouãen vzhledem 
k pouÏití desek tlumících kroãe-
jov˘ hluk a mazaniny nebo tepel-
n˘mi izolaãními opatfieními.

zabudována pfiídavná v˘ztuÏ.
V‰echny údaje se vztahují na nor-
mální hloubku zabudování
pouzder HaloX. Zvût‰ení hloubky
vyrovnávacím krouÏkem napfi. u
HaloX-O pro zvût‰ení hloubky
zabudování svítidel musí b˘t u
tlou‰Èky stropÛ zohlednûno. 

V této vûci si mÛÏete vyÏádát
poÏárnû-technick˘ znaleck˘
posudek.

2. Statika
V pfiípadû pouÏtí systému HaloX
musí statik ve sv˘ch v˘poãtech
zohlednit vlivy zabudování
pouzder. Pfiitom by mûl b˘t 
v plánech pfiesnû urãen poãet, 
velikost a poloha pouzder. 
Kromû toho musí b˘t také urãena
tfiída poÏární odolnosti stropu. 
Tyto hodnoty se musí v kaÏdém
pfiípadû projednat se statikem.
Kromû toho se musí brát zfietel
na:

a. Pouzdra HaloX musí
b˘t poloÏena lineárnû
se smûrem pnutí stropu.

b. Minimální vzdálenost os 
pouzder nesmí b˘t niÏ‰í 
neÏ 3násobn˘ rozmûr
pouzder.

c. V‰echna pouzdra HaloX nebo 
prohloubení, která poru‰í stá-
vající v˘ztuÏ, musí b˘t vy-
rovnána dodateãnou v˘ztuÏí
(v˘mûna).

Pfii zabudování systému HaloX
do betonov˘ch stropÛ 
je nutné brát ze stavebního
hlediska zfietel na tyto
skuteãnosti:

1.  ProtipoÏární ochrana
ProtipoÏární ochrana a tím pá-
dem také tfiída poÏární odolnosti
stropu je ovlivnûna zabudováním
pouzdra HaloX. Tlou‰Èka stropu
se jak u litého betonu, tak 
i u systémov˘ch stropÛ (napfi. fili-
grán) na urãit˘ch místech oslabí.
Aby se dosáhlo následujících tfiíd
poÏární odolnosti, musí b˘t pfii
zabudování pouzdra HaloX
dosaÏena miminální tlou‰Èka
stropu.

U stropÛ s poÏární odolností 30:
Minimální tlou‰Èka ãiní 18 cm bez
mazaniny nebo 16 cm plus do-
dateãná mazanina, napfi. kate-
gorie stavebních hmot A nebo
plovoucí mazanina. Z poÏárnû 
technického hlediska není 
u stropÛ F 30 nutné Ïádné
omezení poãtu krabic, pokud
zÛstane zachována jmenovitá
tlou‰Èka stropu.

U stropÛ s poÏární odolností 90:
Minimální tlou‰Èka je 21 cm bez
mazaniny nebo 18 cm plus do-
dateãná mazanina napfi. kate-
gorie stavebních hmot A nebo
plovoucí mazanina. Z poÏárnû
technického hlediska je nutno
omezit vzdálenost os pouzder,
která ãiní minimálnû 1 m.
Navíc musí b˘t vedle pouzder

Za volbu vhodn˘ch v˘robkÛ, jako jsou svítidla, transformátory a reproduktory, materiál, z nûhoÏ jsou vyrobeny, a bezpeãnou, technicky odbornou
montáÏ tûchto dílÛ vãetnû dodrÏení pfiedpisÛ t˘kajících se svítidel a reproduktorÛ a konstrukãních pfiedpisÛ nese nadále zodpovûdnost zfiizovatel za-
fiízení. Zmûny materiálu, konstrukce a programu jsou vyhrazeny.

Stavebnû technické informace
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Instalaãní technika KompaX®

KompaX® 1, 2 + 3, pokyny k montáÏi
… do litého betonu na staveni‰ti

Po oznaãení polohy pfiipevnûte
ãelní díl minimálnû 4 lepícími fólie-
mi na odlévací stÛl (1219-00) …

… nebo ho pfiilepte na odlévací
stÛl minimálnû na 4 místech 
lepidlem za horka. Pfiíslu‰enství
vloÏte do pouzdra a zadní díl uza-
vfiete. 

Pouzdro zajistûte proti prokluzu
vsunutím ocelov˘ch prutÛ pod
pfiíhradov˘ nosník nebo
pfiipevnûním zadního dílu vázacím
drátem nebo vázací páskou na
v˘ztuÏi. 

- Odmontujte zadní díl, odejmûte
rozpûrné trubky 

- Dûrovaãem udûlejte do pouz-
dra ve stûnû otvor pro pfiívod 
kabelu nebo trubky

- Nasad’te pfiiloÏenou rozpûrnou
trubku potfiebné délky (pouze
KompaX® 1 + 2)

- Ke zvût‰ení hloubky zabu-
dování nasaìte podle potfieby
mezirámeãek aÏ zapadne

- Pouzdro zadním dílem uzavfiete
a zabetonujte

- Urãete polohu montáÏních otvorÛ 
- Pfii‰roubujte ãelní díl
- Zbylé mezery dosádrujte 
- Dûrovaãem vyfieÏte otvor pro

rozmûry svítidel 

Nasad’te pfiiloÏenou rozpûrnou
trubku potfiebné délky (pouze
KompaX® 1 + 2).

âelní krouÏek upevnûte západ-
kovou úchytkou.

Dûrovaãem udûlejte na pouzdru
otvor pro pfiívod kabelu nebo
trubky.

Potom umístûte ãelní díl na bed-
nûní a upevnûte ho 4 hfiebíky 
o Ø 2 mm (hlaviãka Ø 5 mm).

Pouzdro zajistûte proti prokluzu na
v˘ztuÏi. Potom betonujte. 

Zadní díl (event. mezirámeãek)
nasaìte do západky na ãelní díl.

Po odbednûní otevfiete ãelní díl
dûrovkou.

Hotová montáÏ.

Oznaãte na odlévacím stole 
zvolenou polohu.

- Po dokonãení stropu 
odstraÀte upevÀovací ‰rouby 
a tahem sundejte montáÏní 
krouÏek nebo desku

1 2 3 4

5 6

1 2 3

5 6 8

7 8

7

… do filigránov˘ch stropÛ s montáÏním krouÏkem nebo montáÏní deskou v betonárce

… do filigránov˘ch stropÛ na staveni‰ti

4
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Instalaãní technika KompaX®

Technické informace
Vlastnosti

Pouzdra KompaX® se hodí jak
pro nízkoimpedanãní instalace,
tak pro montáÏ 100 voltov˘ch
systémÛ.
Asymetricky konstruovaná pouz-
dra (KompaX® 1+2) nabízejí
dostatek místa napfi. pro umístûní
transformátoru, kter˘ je u
100voltové techniky u kaÏdého
reproduktoru nezbytn˘ pro
pfiemûnu pfiíchozího signálu na
nízkou impedanci.
Jsou vhodná jak pfii pouÏití
otevfien˘ch, tak i u uzavfien˘ch
systémÛ. Reproduktory a pouz-
dra se musí k sobû - co se t˘ká
jejich rozmûru - hodit.

Nízkoimpedanãní technika

Pro jednotlivé prostory jako jsou
restaurace, bary, obchody a
lékafiské ordinace, soukromé
místnosti atd.

Podmínky akustické instalace
- moÏn˘ je pouze mal˘ odstup

mezi zesilovaãem a reproduk-
torem (do 50 m) 

- moÏné jsou pouze konvenãní
zesilovaãe

- vhodné pouze pro omezen˘
poãet reproduktorÛ 

Nízkoimpedanãní aktivní 
technologie

Pro místnosti v‰ech rozmûrÛ 
a uspofiádání stejnû jako
pro kombinace místností

Podmínky akustické 
instalace
- moÏné jsou jak malé, tak velké

odstupy mezi zesilovaãem 
a reproduktory 

- ke konvenãnímu zesilovaãi je
zapotfiebí dodateãného audio-
procesoru. (Tento audioproce-
sor slouÏí k pfiizpÛsobení
daného akustického objemu
pouzdra a tím tedy optimalizaci
zvukového obrazu) 

- poãet reproduktorÛ lze
neohraniãenû roz‰ífiit 

Systémová 100-voltová 
technika

Pro velké budovy jako jsou
hotely, shromaÏdi‰tû, tovární haly,
‰koly, tûlocviãny, obchodní domy,
kliniky, divadla atd.

Podmínky akustické 
instalace
- pfiemûnou nízkoimpedanãního

v˘stupu zesilovaãe na 100 V
signál v˘konu je moÏn˘ velk˘
odstup mezi 
zesilovaãem a reproduktorem 
(> 50 m) 

- poãet reproduktorÛ je závisl˘
na v˘konu zesilovaãe 

- je potfiebn˘ speciální 100 V 
zesilovaã 

30°C
40°C

60°C 56°C 40°C 30°C
KompaX® 2Teplota místnosti 23° C Teplota místnosti 23° C KompaX® 1

60°C52°C92°C 76°C

• Pro stropní montáÏ kompaktních vestavn˘ch svítidel 
nejrÛznûj‰ího typu s úsporn˘mi záfiivkami 

• PouÏijte pouze otestovaná (VDE nebo podle EN 60598) 
a nebo               oznaãená svítidla

• Hloubka zabudování svítidel pfii pouÏití ãelního krouÏku,
zadního a ãelního dílu max. 100 mm 

• Pfii pouÏití mezirámeãku je celková hloubka 
zvût‰itelná aÏ na 200 mm

KompaX® 1
• V˘kon max. 90 W (napfi. 3 x TC-D 26 W  nebo 

2 x TC-T 42 W, atd.)
KompaX® 2
• V˘kon max. 50 W (napfi. 1 x TC-TEL 42 W nebo 

2 x TC-D 18, atd.)
KompaX® 3
• V˘kon max. 50 W (napfi. 1 x TC 42 W)

Pfii odbûru 3 x TC-D 26 W:
svítidlo v uzavfieném provedení 
(ochranná matová sklenûná tabulka)

Pfii odbûru 2 x TC-D 18 W:
svítidlo v uzavfieném provedení 
(ochranná matová sklenûná tabulka)

• Materiál do max. 200°C teplotnû odoln˘ proti zmûnû tvaru 
• Asymetrické provedení k pfiipojení nízkoztrátov˘ch pfiedfiadníkÛ 

(VVG) a elektronick˘ch pfiedfiadníkÛ (EVG)

• Podle provedení mohou b˘t pfiedfiadníky pfii‰roubovány pomocí
pfiíruby na svítidlech nebo vedle nich, nebo b˘t mimofiádnû zabu-
dovány jako samostatn˘ stavební prvek. 

Teplota místnosti 23° C KompaX® 3
57°C 50°C 42°C45°C

Pfii odbûru 1 x TC 42 W:
svítidlo v uzavfieném provedení 
(ochranná matová sklenûná tabulka)

Volba svítidla

Teplotní profil

Oblasti pouÏití reproduktorÛ
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Instalaãní technika KompaX®

Technické informace
Rozmûry

KompaX® 1

Ø 160-300

13

440

131

260

585

65

Ø 440
585

260

40

340

KompaX® 2

Ø 100-200

13

290

131
470

65

65

Ø 290
470

40

285

KompaX® 3

Ø 100-215

13

111

40

300

Zvût‰ení hloubky zabudování o 25 mm

Zvût‰ení hloubky zabudování o 50 mmZvût‰ení hloubky zabudování o 50 mm

Zvût‰ení hloubky zabudování o 25 mmZvût‰ení hloubky zabudování o 25 mm

Zvût‰ení hloubky zabudování o 50 mm

300

KompaX® - Zmen‰ení stropního
vstupu
Rozmûry udaného ãelního
krouÏku jsou vût‰í neÏ rozmûry
stropního vstupu, kter˘ je potfieb-
n˘ pro svítidlo nebo reproduktor
(max. 5 mm).

Ke zmen‰ení stropního vstupu se
po odbednûní odstraní ãelní
krouÏek, ãelní díl KompaX® se
dûrovkou vyfieÏe na potfiebn˘
rozmûr, mezera mezi stropním
vstupem a betonem se zasádruje.

KompaX® - Zvût‰ení stropního
vstupu

Rozmûry udaného ãelního
krouÏku jsou jen nepodstatnû
men‰í neÏ rozmûry stropního 
vstupu, kter˘ je potfiebn˘ pro
svítidlo nebo reproduktor 
(max. 5 mm).

Ke zvût‰ení stropního vstupu se
po odbednûní odstraní ãelní
krouÏek a ãelní díl KompaX® se
dûrovkou podél okraje betonu
vyfieÏe.

KompaX® 1 + 2
MontáÏ svítidel a reproduktorÛ a
pfiedfiadníkÛ nebo elektronick˘ch
komponentÛ (napfi. audioproce-
soru) závisí na montáÏním Ø a
hloubce zabudování podle údajÛ
v˘robce svítidel nebo reproduk-
torÛ.

Max. rozmûry zabudování ãiní u
svítidel a reproduktorÛ s hloubkou
zabudování 100 mm (Dx·xH): 
KompaX® 1: 270 x 160 x 60
KompaX® 2: 190 x 160 x 60

MontáÏ v pouzdru KompaX®

Aby se zamezilo potíÏím bûhem
montáÏe, musíte dbát pfiedev‰ím
na následující skuteãnosti.

Svítidla s asymetrick˘mi nosiãi
pfiístrojÛ nebo reproduktory, které
potfiebují dodateãné komponenty
jako je audioprocesor apod.

- Pfii zabudování do pohledového
betonového stropu musí b˘t za-
chován minimální rozmûr 
X 40 mm mezi horním okrajem
upevÀovacího krouÏku clony
(A) a spodním okrajem nosiãe
pfiístrojÛ (B).

- Pfii zabudování do omítnutého
stropu musí b˘t zachován min-
imální X 40 mm + tlou‰Èka
omítky mezi horním okrajem
upevÀovacího krouÏku clony
(A) a spodním okrajem nosiãe
pfiístrojÛ (B).

B

L

B

X

A

MontáÏní pokyny
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4. Vedení tepla/
tepelná izolace
Teplo, pfiedané do betonu svítidly,
zabudovan˘mi do pouzder Kom-
paX®, nemá Ïádn˘ nebo pouze
nepatrn˘ vliv na statiku stropu.
Vznik teplotních mÛstkÛ a tím pá-
dem také dosáhnutí „rosného bo-
du“ je vylouãen vzhledem 
k pouÏití desek tlumících kroãe-
jov˘ hluk a mazaniny nebo tepel-
n˘mi izolaãními opatfieními.

5. Elektrická instalace
Zásadnû by mûla b˘t pouÏita
svítidla odpovídající v‰em
bezpeãnostním pfiedpisÛm a nor-
mám, zejména EN 60598.
(napfi. se znaãením           
nebo               )

44

Instalaãní technika KompaX®

Technické informace
Stavebnû technické informace

2. Statika
V pfiípadû pouÏití systému Kom-
paX® musí statik ve sv˘ch
v˘poãtech zohlednit vlivy zabu-
dování pouzder na stavbu. Pfiitom
by mûl b˘t v plánech pfiesnû
urãen poãet, velikost a poloha
pouzder. Kromû toho musí b˘t
také urãena tfiída poÏární odol-
nosti stropu.
Kromû toho se musí brát zfietel
na:
a. Pouzdra KompaX®

musí b˘t uspofiádána lineárnû
se smûrem pnutí stropu. 

b. Odstup stfiedÛ pouzder
musí dosáhnout 
trojnásobku rozmûru pouzder.

c. V‰echna pouzdra KompaX®

nebo prohloubení, která poru‰í
stávající v˘ztuÏ, musí b˘t vy-
rovnána dodateãnou v˘ztuÏí
(v˘mûna).

3. Pfienos zvuku
Pouzdra KompaX® se nechovají
jako rezonanãní tûlesa, protoÏe
nejsou do Ïádné strany neustále
otevfiena. Pevn˘m zabudováním
do betonového stropu se pfiijaté
oscilace nezesilují. V této vûci si
lze vyÏádat zvukovû-technick˘
znaleck˘ posudek.

Pfii  zabudování systému Kom-
paX® do betonov˘ch stropÛ je
nutné brát ze stavebního
hlediska zfietel na tyto
skuteãnosti:

1.  ProtipoÏární ochrana
ProtipoÏární ochrana a tím pá-
dem také tfiída poÏární odolnosti
stropu je ovlivnûna zabudováním
pouzdra KompaX®. Tlou‰Èka
stropu se na urãit˘ch místech
zeslabí. Aby se dosáhlo následu-
jících tfiíd poÏární odolnosti, musí
b˘t pfii zabudování pouzdra Kom-
paX® dosaÏeno miminální tlou‰Èky
stropu.
U stropÛ s poÏární odolností 90:
U KompaX® 1 + 2 je nutná min-
imální tlou‰Èka 21 cm bez
mazaniny nebo 18 cm s dodateã-
nou mazaninou, napfi. kategorie
stavebních hmot A nebo plovoucí
mazanina. U KompaX® 3 je nutná
minimální tlou‰Èka 19 cm bez
mazaniny nebo 16 cm s dodateã-
nou mazaninou, napfi. kategorie
stavebních hmot A nebo plovoucí
mazanina. Z poÏárnû technického
hlediska je nezbytné omezení
vzdálenosti stfiedÛ pouzder
(viz kapitola Statika/b). Vedle
pouzder musí b˘t vloÏena pfií-
davná v˘ztuÏ.

K tomuto tématu si mÛÏete  vyÏá-
dat poÏárnû-technick˘
znaleck˘ posudek.

Za volbu vhodn˘ch v˘robkÛ, jako jsou svítidla, transformátory a reproduktory, materiál, z nûhoÏ jsou vyrobeny a bezpeãné, technicky odborné zabu-
dování tûchto dílÛ vãetnû dodrÏení pfiedpisÛ, t˘kajících se svítidel a reproduktorÛ a konstrukãních pfiedpisÛ nese nadále zodpovûdnost zfiizovatel za-
fiízení. Zmûny materiálu, konstrukce a programu jsou vyhrazeny. 
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Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
Bal. Bal. 
malé velké
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1082-79/86
1084-00

9300-03

9300-02

ThermoX

9300-01

ThermoX

Pouzdro pro Ø 120 mm pro montáÏ zdola nebo shora, pro montáÏ zdola - 10 9300-01
nízkovoltová svítidla V˘‰ka 90 mm nutn˘ otvor Ø 120 mm, pro montáÏ shora nutn˘ 

stropní v˘vod Ø 68 mm otvor Ø 74 mm pro reflektrorové Ïárovky s
clona svítidla vestavnou hloubkou max. 65 mm, 
min. Ø 75 mm v˘kon svítidla max. 35 W

Pouzdro pro Ø 120 mm pro montáÏ zdola nebo shora, pro montáÏ - 10 9300-02
nízkovoltová svítidla V˘‰ka 90 mm zdola nutn˘ otvor Ø 120 mm, pro montáÏ shora

stropní v˘vod Ø 75 mm nutn˘ otvor Ø 79 mm pro reflektrorové Ïárovky
clona svítidla s vestavnou hloubkou max. 65 mm,
min. Ø 80 mm v˘kon svítidla max. 35 W

Pouzdro pro Ø 120 mm pro montáÏ zdola nebo shora, pro montáÏ - 10 9300-03
nízkovoltová svítidla V˘‰ka 90 mm zdola nutn˘ otvor Ø 120 mm, pro montáÏ shora 

stropní v˘vod Ø 82 mm nutn˘ otvor Ø 86 mm pro reflektrorové Ïárovky
clona svítidla s vestavnou hloubkou max. 65 mm, 
min. Ø 87 mm v˘kon svítidla max. 35 W

Fréza pro vhodné pro vrtaãky s 13 mm sklíãidlem
montáÏ pouzdra Ø 74 mm Multi 2000 - 1 1084-00
ThermoX shora Ø 79 mm bimetalové provedení - 1 1082-79

Ø 86 mm bimetalové provedení - 1 1082-86

VARIOCUT hloubka fiezu max. 45 mm, tvrdokovová
univerzální vykruÏovaã fiezací sada, na stavební hmoty pro duté stûny, 

s odsáváním
pro kruhov˘ v˘fiez 24-68 mm 1 5 1089-10
pro kruhov˘ v˘fiez 65-120 mm 1 5 1089-00
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Systém ThermoX pro izolované sníÏené stropy
(pro nízkovoltová vestavná svítidla s hliníkov˘mi reflektory)
Systém ThermoX

Nebezpeãí poÏáru
PÛsobením vysok˘ch teplot
halogenov˘ch zárovek jsou
parotûsná zábrana stejnû jako
izolace a dfievûná konstrukce
vystaveny akutnímu nebezpeãí
poÏáru.

Pouzdro ThermoX
Toto pouzdro se dá jednodu‰e
namontovat a minimalizuje toto
nebezpeãí ve stejné mífie 
v rÛzn˘ch stropních konstrukcích.

Oblasti vyuÏití
Staví se stále  více závûsn˘ch
nebo sníÏen˘ch stropÛ. Tyto kon-
strukce, které jsou izolovány, se
vût‰inou provádí jako panelové
nebo kazetové stropy nebo jako
sádrokartonov˘ obklad beze spár
apod.

Teplotní profilVolba svítidel

Rozmûry Bezpeãnost v detailu

Pfii odbûru 35 W lamp s aluminiov˘mi reflektory. V pouzdru pouÏívejte
Ïáruvzdorné vodiãe (N2 GMH 2G) a tepelnû odolné svorky (napfi. T100).

Hloubka zabudování max. 65 mm

min. 
25 mm

max. 
65 mm

TRAFO

48°C 81°C59°Cmax.:

pfii teplotû místnosti 25° C

90 mm

DA Ø 68, Ø 75, Ø 82 mm

80 mm

30 mm

Ø 120 mm

Systém uchycení pro duté stûny
zaruãuje u montáÏe zdola 
rychlou montáÏ a bezpeãné 
upevnûní. U montáÏe shora je
moÏné upevnûní pouzdra hfiebíky.

Dûlící pfiíãka slouÏí k 
jednoduchému zavedení 
transformátoru a chrání jej pfied
vysok˘mi teplotami lampy.
Kromû toho nabízí dostateãn˘
prostor pro vodiãe a má svorkové
upevnûní.
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Instalaãní technika ThermoX
MontáÏní pokyny

MontáÏ do sádrokartonov˘ch stropÛ (dfievotfiísková deska, MDF, sádrovláknitá deska, atd.) - montáÏ zdola

MontáÏ do panelového nebo kazetového stropu - montáÏ shora

...a  tak jednodu‰e to pokraãuje ...

Bezpeãnostní upozornûní

Pro montáÏ do sádrokartonového
stropu (nebo dfievotfiískové desky,
MDF, sádrovláknité desky, atd.)
se udûlá do desky montáÏní otvor
(Ø 120 mm), okraj vrtu se prolomí
(ra‰plí apod.), pouzdro se zespo-
du zasune a pfii‰roubuje stejnû

jako krabice KAISER do duté
stûny upevÀovacími ‰rouby. Po-
tom se hloubûji leÏící ãelní plocha
jednodu‰e zasádruje stejnû jako
styãné spáry sádrokartonové
desky.

Dvojité laÈování

Izolace

Sádrokarton

Parotûsná zábrana
Rozmûr dvojitého

laÈování min. 60 mm

Frézovan˘ otvor Ø 120 mm

Dvojité laÈování

Izolace

Dfievûné
obloÏení

Parotûsná 
zábrana

Rozmûr dvojitého
laÈování min. 60 mm

MontáÏ do panelov˘ch stropÛ se
provádí bûhem táflování zeshora.
Po vyfiezání montáÏního otvoru do
dfievûného stropu se pouzdro
jednodu‰e zeshora nasune. 
Tvar ãelního dílu se postará o

jeho pfiesné uloÏení v táflování. 
Po zabudování svítidla je ãelní díl
pouzdra zcela zakryt.

VloÏte transformátor ... ... nasaìte uzávûr ... ... namontujte svítidlo. Hotovo.

TRAFO TRAFOTRA
FO

TRAFO

1. Namontovat se smí pouze
udaná osvûtlovací tûlesa. Zfii-
zovatel zafiízení je povinen 
o tom informovat uÏivatele!

2. Max. v˘kon svítidla 35 W,
nevhodné pro svítidla se
studen˘m svûtlem
(CoolBeam)! 

3. Pouzdro nesmí b˘t zabu-
dováno obalené izolaãním 
materiálem!

4. Za montáÏ podle provozního
návodu ThermoXu a volbu
vhodn˘ch v˘robkÛ, jako jsou
svítidla, transformátory a repro-
duktory a materiály, z nichÏ
jsou vyrobeny a bezpeãnou,
technicky odbornou montáÏ
tûchto dílÛ vãetnû dodrÏení

pfiedpisÛ, t˘kajících se svítidel
a reproduktorÛ a konstrukãních
pfiedpisÛ, nese nadále zod-
povûdnost zfiizovatel zafiízení.
Zmûny materiálu, konstrukce a
programu jsou vyhrazeny.

PrÛmûr otvoru- viz popis ãelního dílu.
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Základ dobré instalace

moÏností upevnûní pfiístrojÛ v
oblasti elektroinstalace 
strojírenství, vytápûní, ventilace 
a klimatizace a mnohého jiného.

Neustál˘ rozvoj tohoto programu
se postará i v budoucnosti o zají-
mavé novinky, které pfiispûjí k to-
mu, aby se KAISERova montáÏní
technika stala nepostradatelnou
souãástí kaÏdodenní práce. 

Tento program otevírá novou fiadu
KAISERov˘ch v˘robkÛ, která
nabízí uÏivatelÛm ãasovû a nák-
ladovû úsporné pracovní
pomÛcky.

V˘robky tohoto programu byly 
vyvinuty v souladu s poÏadavky
trhu a na míru uÏivatelÛm. Tím
Vám chceme fiíci, Ïe jste pÛvodci
na‰ich úvah a na‰ich aktivit. 

Prvními produkty z této rodiny jsou
v˘robky MontaX®. Jsou smyslu-
pln˘mi pracovními pomÛckami pro
nejrÛznûj‰í kaÏdodenní pouÏití.
Tak nabízí montáÏní desky
MontaX® více neÏ 200 rÛzn˘ch

48
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MontaX – 90x180x13 mm spojovatelná do vût‰ích celkÛ, dûlitelná  10 100 2000-00
montáÏní deska na 2 poloviny, 200 moÏností upevnûní, 

upevnûní na kabelov˘ch pásech, 
kulat˘ch nebo ãtyfihrann˘ch trubkách, 
normovan˘ch profilech atd., pohyblivá  
montáÏ pfiipevnûním magnetem

Úhelník pro pro 30/45/60 a 30/45/60 a 90° polohování k svislé ose - 5 2000-80
MontaX 90° polohování jednoduché vyrovnání a upevnûní úhelníku

‰rouby o Ø 4,5 mm, upevnûní MontaXu 
‰rouby s plochou hlavou o Ø 3,9 mm

Magnet pro MontaX Ø 50 mm k pohyblivé montáÏi 5 - 2000-90
V˘‰ka 10 mm s upevÀovacími ‰rouby

Oznaãení Rozmûry Popis Obj. ã.
Bal. Bal. 
malé velké

49

2000-90

2000-80

MontáÏní technika

2000-00
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50

MontáÏní technika
MontaX
MontáÏní pokyny

Upevnûní na normovan˘ch pro-
filech (napfi. Bosch) posuvn˘m
klínem ZN M4 a ‰rouby DIN 85
M4 x 16.

Upevnûní na ocelov˘ch drÏácích
drÏákov˘mi svorkami.

Upevnûní magnetem na zadní
stranû 
·roub DIN 7981-A2 Ø 3,5 x 13.

Svislé nebo vodorovné upevnûní
na DIN-li‰tu. List vsuÀte zezadu
do úchytek a zepfiedu ho
pfii‰roubujte ‰rouby DIN 7981-A2
Ø 4,2 x 13.

Napojitelnost montáÏních desek
na sebe podélnû a pfiíãnû, 
upevnûní propojkou.

Více neÏ 200 moÏností upevnûní:
deska s pfievodníkem, pfiístroje na
povrch, obsluÏné prvky atd. 
Upevnûní samofiezn˘mi ‰rouby 
Ø 3,5-3,9 mm x 16 mm ãoãkovitá
hlaviãka

Upevnûní kapacitních ãidel (Ni-8,
NI-12).

Upevnûní na kruhov˘ch profilech
vázací kabelovou páskou nebo
pfiíchytkami.

1. Stfiedové upevnûní

2. Pro upevnûní na DIN-li‰tu

3. Pro kabelovou vázací pásku

4. Otvor na zadní stranû pro
upevnûní magnetem

5. Pro kapacitní ãidla NI 12

6. Pro kapacitní ãidla NI 8

7. Propojka pfii napojení desek 3

3

3

3

71 1

22 2

4

5

6 2 5

6

7

5

Polohy upevnûní na desce

Rozmûry

180

90

Záfiezy na montáÏní desce
umoÏÀují vodorovné (90 x 90 mm)
stejnû jako svislé rozdûlení 
(45 x 180 mm) a slouÏí 
k jednoduchému vyrovnání 
polohy desky.
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MontáÏní technika
MontaX

Pfiíklady pouÏití

MoÏnosti upevnûní

MontáÏní úhelník

51

Deska s pfievodníkem pro ãidla
na DIN-li‰tu k pouÏití do
skfiíÀového rozvadûãe

Konektorové patice na
ãtyfihranném profilu.

Kapacitní ãidla 
na normovaném profilu

Spínaã na MontaXu®

s montáÏním úhelníkem

- pro lehkou vizuální kontrolu 
poãítadel, kontrolních svûtel 
a podobnû

- pro lehkou a bezpeãnou 
obsluhu napfi 
spínaãÛ

- plnû plastov˘ díl bez pfienosu
neÏádoucího pnutí

60° 90°30° 45°

K jednoduché 
montáÏi 
MontaXu® do 
nejrÛznûj‰ích 
úhlÛ:

Spínaã na úhelníku 
pro MontaX®

… na kabelovém pásu 
metrick˘mi ‰rouby …

… vázací páskou na kulaté
trubce…

… na ãtyfihranném profilu 
metrick˘mi ‰rouby …

… na DIN-li‰tu jednoduch˘m
sevfiením a ‰rouby …
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Základ dobré instalace

Rozsah tûchto informací naplnil
pouze tfii strany. Svûdãí to 
o bezpeãné kvalitû KAISERov˘ch
v˘robkÛ a jejich lehce srozumitel-
nému pouÏití. Pokud byste pfies
ve‰keré oãekávání mûli dal‰í
dotazy, zastihnete nás kdykoliv na
stránkách Internetu (www.kaiser-
elektro.de).

Informace jsou základem rozvoje 
a spolupráce. Chybûjící informace
jsou ãasto pfiíãinou nedorozumûní
a chybn˘ch závûrÛ.

Na následujících stranách
naleznete nûkteré dÛleÏité tech-
nické informace, které k profe-
sionální práci s KAISERov˘mi
v˘robky potfiebujete. Od stínûní in-
stalaãních krabic aÏ k nezávad-
nosti plastÛ pro Ïivotní prostfiedí
zde od nás dostanete dobré rady
a seznámíte se s pfiedpisy.

52
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Technické informace

Stínûní
MontáÏ stínûn˘ch instalaãních
krabic je realizovatelná v rÛzn˘ch
oblastech.
- V místnostech uÏívan˘ch 
lékafiskou sluÏbou:
S pfiístroji, které nejsou elektron-
ick˘mi lékafisk˘mi pfiístroji, také
vãetnû místností, které jsou
funkãnû s touto místností spojeny,
napfi. zafiízeními pro elektronické
zpracování dat, zafiízeními pro
pfienos, fiízení atd.
- V bytové v˘stavbû mÛÏe b˘t
pouÏití takovéhoto druhu insta-
lace z fyziologick˘ch dÛvodÛ
smysluplné.

Instabus
Pro instalace pod omítku a do
dut˘ch stûn nabízíme v odpoví-
dajících ãástech programu
tunelové dvoukomorové krabice.

Elektrické instalace
v hygienick˘ch zafiízeních
V nemocnicích nebo podobn˘ch
budovách jsou kladeny obzvlá‰tû
pfiísné poÏadavky na hygienu.
ProtoÏe se v této oblasti ãasto
staví metodou dut˘ch stûn, 
vztahují se tyto poÏadavky také
na elektrické instalace. Krabice
do dut˘ch stûn ve vzduchotûs-
ném provedení, které se zde
pouÏívají, tyto poÏadavky splÀují.
Také v místnostech, které jsou 
zásobovány filtrovan˘m 
vzduchem, jako jsou operaãní 
sály apod., je montáÏ krabic do
dut˘ch stûn pfii odpovídajícím
zpracování (napfi. pfii pouÏití
vhodného náfiadí apod.) dostaãu-
jící. K této otázce mÛÏete ob-
drÏet znaleck˘ posudek.

Odolnost proti ohni podle
VDE 0606
Zkou‰ka se provádí podle VDE
0471/ DIN IEC 695 ãást 2 - 1.
jako zkou‰ka Ïhavou smyãkou 
s tûmito zku‰ebními teplotami:

Kombinované krabice
Kombinované krabice mají do-
dateãnû k pfiípoji pfiístrojÛ
prostor pro alespoÀ 3 spojo-
vací svorky podle VDE. Ve‰keré
kombinované krabice KAISERa
smûjí b˘t pouÏity podle DIN VDE
0606 jako odboãné krabice.

Bezhalogenové prvky
(profilakãní protipoÏární ochrana)
Aby se zabránilo vûcn˘m ‰kodám
a ‰kodám zpÛsoben˘m osobám,
mÛÏe b˘t pro elektrickou instalaci
pfiedepsána montáÏ bezhalo-
genov˘ch prvkÛ.
V‰echny KAISERovy krabice pod
omítku a do betonu, pouzdra pro
svítidla a reproduktory a skfiíÀové
krabice jsou bezhalogenové. Pro
montáÏ do duté stûny je 
k dostání krabice a skfiíÀová kra-
bice v bezhalogenovém prove-
dení.

Krabice do dut˘ch stûn
Podle DIN VDE 0606 se krabice
do dut˘ch stûn podrobují zvlá‰t-
ním bezpeãnostním zkou‰kám a
musí b˘t oznaãeny symbolem     . 

Háky pro svítidla
Závûsná zafiízení pro svítidla jako
napfi. háky na svítidla musí po-
dle DIN VDE 0100 T. 559 unést
min. 100 N (10kp) nebo pûtiná-
sobek maximální dovolené hmot-
nosti svítidla.

Vyrovnání potenciálu
V kaÏdé budovû musí b˘t in-
stalováno hlavní vyrovnávání po-
tenciálu. Takzvané pfiídavné vy-
rovnání potenciálu  se musí
kromû toho provést podle DIN
VDE 0100 T.701/702 v místnos-
tech s koupací vanou nebo spr-
chou a u kryt˘ch koupali‰È. Aby
bylo zafiízení pozdûji jednodu‰e
pfiístupné k dûlení a mûfiení, do-
poruãuje se umístit toto pfiídavné
vyrovnání potenciálu v odpovída-
jícím pouzdfie se sbûrnou li‰tou
pro vyrovnání potenciálu. V míst-
nostech vyuÏívan˘ch pro zdravot-
ní úãely se musí provést zvlá‰tní
vyrovnání potenciálu podle DIN
VDE 0107/0107A2.

Druh krytí
Krabice pod omítku a do
betonové stavby musí podle DIN
VDE 0606 T.1 odpovídat nejménû
krytí IP 2X, krabice do dut˘ch
stûn nejménû krytí IP 3X. Takto
splÀují podle EN 60529/DIN VDE
0470 ochranu pfied dotykem. 
U instalaãních krabic, které jsou
pfiíli‰ hluboko v omítce, u
dodateãného obloÏení kachlíky

nad krabicemi apod. mohou b˘t
tyto krabice podle poÏadovaného
krytí patfiiãnû prodlouÏeny 
vyrovnávacími krouÏky

Nezávadnost umûl˘ch hmot
pro Ïivotní prostfiedí
KAISERovy instalaãní prvky se
vyrábí z umûl˘ch hmot, které
odpovídají podmínkám vyhlá‰ky o
‰kodliv˘ch látkách. SplÀují právní
ustanovení o uvedení látek do
obûhu. Pfii  normálním pouÏití 
nejsou známy Ïádné emise.

Program pod omítku:
polystyren odoln˘ proti úderu
Program do dut˘ch stûn:
polypropylen
Program pro betonovou
stavbu:
polyetylen
Program vestavn˘ch pouzder:
polyetylen/polyamid
Program montáÏní techniky:
polyetylen/polypropylen

www.kaiser-elektro.de
Pod touto doménou naleznete
v‰e, co si pfiejete o KAISERovi
rychle vûdût. Aktuální novinky,
technické informace o v˘robcích
nebo také texty soutûÏí k pfieno-
su na Vá‰ poãítaã. Pfiesvûdãte
se nejlépe sami.

Dal‰í informace

Jádrová 
omítka

Betonová
staba

V omítce 

Stínûní/Víko

Dutá stûna 

Svorky
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Technické informace
Seznam objednacích ãísel

10...
1048-00 7
1050-00 7
1051-00 7
1055-02 7
1055-04 7
1055-31 7
1055-62 7
1056-02 7
1056-62 7
1068-02 7
1069-02 7
1075-04 7
1082-05 15
1082-09 15
1082-10 15
1082-20 15
1082-79 45
1082-86 45
1083-05 15
1083-09 15
1083-10 15
1083-20 15
1083-22 15
1083-27 16
1083-30 15
1083-31 15
1083-32 15
1083-35 15
1083-37 15
1083-51 15
1083-65 15
1083-69 15
1083-70 15
1083-95 15
1084-00 45
1084-05 15
1084-09 15
1084-10 15
1085-09 16
1085-80 14/22
1085-99 16
1086-00 15
1086-05 16
1086-08 16
1086-09 16
1086-30 16
1087-08 16
1087-09 16
1088-00 8
1088-01 8
1088-02 9
1088-03 9
1088-10 8
1088-11 9
1088-15 8
1088-16 9
1088-20 8
1088-21 9
1088-30 9
1088-40 8
1089-00 16/45
1089-01 16
1089-02 16
1089-10 16/45
1089-25 16
1089-30 16
1089-31 16

Obj. ã. Strana Obj. ã. Strana Obj. ã. Strana Obj. ã. Strana Obj. ã. Strana Obj. ã. Strana
1089-33 16
1089-34 16
1089-91 16
1089-92 16
1092-90 7
1092-93 7/14
1094-01 7
1094-13 7
1095-01 7
1095-13 7
1095-73 7
1095-93 14/23
1096-01 7
1096-13 7
1096-93 14/23
1097-75 7
1097-92 7
1097-93 7/14/23

11...
1148-93 22
1155-02 9
1155-03 9
1155-61 8
1155-62 8
1155-71 8
1155-72 8
1159-02 8
1159-04 8
1159-06 8
1159-12 8
1159-20 9
1159-25 8
1159-31 8
1172-02 8
1172-08 8
1172-31 8
1172-62 8
1172-92 8
1174-25 8
1174-31 8
1181-35 23
1181-48 8
1181-56 8
1181-60 8
1181-70 8
1181-94 8
1181-95 8
1184-25 8
1184-77 14
1184-90 8/14/23
1190-02 16
1190-65 9

12...
1201-02 22
1201-04 22
1201-07 22
1204-24 22
1204-29 22
1204-34 22
1205-02 23
1210-02 23
1217-02 23
1219-00 23
1219-10 16
1220-02 23
1220-04 29

1226-55 13/22
1226-65 13/22
1226-75 22
1226-85 22
1226-95 22
1226-97 22
1226-98 22
1226-99 22
1227-50 21
1227-55 21
1248-40 21
1248-44 21
1248-50 21
1249-44 21
1249-50 21
1255-40 21
1255-43 21
1259-04 23
1259-96 22
1260-40 21
1260-50 21
1261-10 29
1261-11 29
1261-12 29
1261-25 29
1261-72 29
1261-73 29
1262-60 29
1262-61 29
1262-71 29
1263-60 29
1263-61 29
1263-71 29
1264-50 21
1265-40 21
1265-50 21
1270-00 23
1273-43 23
1273-44 23
1274-20 23/33
1275-40 21
1276-70 21
1276-71 21
1283-00 22
1283-10 22
1283-11 22
1283-33 22
1283-34 22
1284-34 22
1284-35 22
1284-36 22
1284-62 22
1284-63 22
1284-68 22
1284-69 22
1290-11 33
1290-14 33
1290-15 33
1290-40 33
1290-41 33
1290-42 33
1290-44 33
1290-45 33
1290-46 33
1290-47 33
1290-48 33
1290-49 33
1290-51 33

1290-70 33
1291-15 33
1291-16 33
1291-50 33
1291-51 33
1292-00 34
1292-01 35
1292-13 34
1292-14 34
1292-35 34
1293-00 34
1293-13 34
1293-14 34
1293-15 34
1293-16 35
1293-18 35
1293-19 35
1293-20 35
1293-24 35
1293-30 35
1293-66 35
1293-71 35
1294-00 34
1294-13 34
1294-14 34
1294-15 34
1295-02 21
1295-73 21
1296-02 21
1296-20 23
1297-02 21
1297-20 23
1297-75 21

15...
1550-00 7
1551-00 7
1555-02 7
1555-12 7
1555-31 7
1555-62 7
1556-02 7
1556-62 7
1572-02 8
1572-93 8

16...
1656-02 7

17...
1756-02 7

20...
2000-00 49
2000-80 49
2000-90 49

24...
2444-15 8/14
2444-40 8/14
2445-25 14
2445-50 15
2471-15 8
2471-25 8
2471-40 8
2471-91 8

90...
9060-40 14
9060-41 14
9060-77 14
9060-78 14
9060-95 23
9060-97 14
9060-98 14
9061-00 13
9061-77 13
9062-02 13
9062-21 13
9062-77 13
9063-01 13
9063-31 13
9063-50 13
9063-77 13
9064-01 13
9064-31 13
9064-77 13
9066-01 14
9066-12 14
9066-77 14
9068-01 14
9068-03 13
9068-04 13
9068-74 13
9068-76 13
9068-79 14
9071-01 13
9071-77 13
9073-01 13
9073-20 14
9073-77 14
9073-78 13
9073-79 14
9073-91 14
9073-93 14
9075-01 13
9075-12 14
9075-77 13

91...
9148-00 13
9155-61 14
9155-62 14
9155-71 14
9192-20 14
9192-77 13
9192-91 13
9195-20 14
9195-73 13
9195-77 13
9195-91 13
9196-77 13
9196-91 13
9197-20 14
9197-75 13
9197-77 13
9197-91 13

92...
9248-01 13
9248-77 13

93...
9300-01 45
9300-02 45
9300-03 45
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Technické informace
Kontrolní znaãka

1296-02 • • •
1297-02 • • •
1297-75 • •
15…
1550-00 • • • •
1551-00 • • • •
1555-02 • • • • •
1555-12 •
1555-62 • • • •
1556-02 • • • • •
1556-62 • • • •
1572-02 • • •
1572-93 •
16…
1656-02 • • • • • •
17…
1756-02 • •
90…
9061-00 • • • •
9062-.. • • • • • • • • •
9062-21 • • • • • • •
9063-.. • • • • • • • • • •
9063-50 • • • • •
9064-.. • • • • • • • • • • •
9066-.. • • •
9068-01 •
9068-03 •
9068-04 • •
9068-74 •
9068-76 •
9071-.. • • • • • • •
9073-.. • • • •
9075-01 • • •
91…
9148-00 • • • • • •
9192-.. • • • • • •
9195-73
9195-.. • • • • • • • •
9196-.. • • • • •
9197-75 • •
9197-.. • • • • • •
92…
9248-01 •

Kontrolní znaãky a pfiedpisy
V˘robky KAISERa jsou vyrábûny podle pfiíslu‰n˘ch ustanovení DIN, VDE, EN a IEC. Pro v˘robky, které jsou v katalogu prezentovány, máme – pokud
je to podle pfiedpisÛ nutné – schválení kontrolních orgánÛ VDE a fiady dal‰ích evropsk˘ch kontrolních míst.

Nûmecko VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER

Prüfstelle für Schiffbau GERMANISCHER LLOYD

Rakousko ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK 

Belgie COMTE ELECTROTECHNIQUE BELGISCH ELEKTROTECHNISCH COMTÉ 

Dánsko DANMARKS ELEKTRISKE MATERIELKONTROL 

âeská republika ELEKTROTECHNICK¯ ZKU·EBNÍ ÚSTAV 

Polsko STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Madarsko MAGYAR ELÉKTROTECHNIKAI ELLENõRZõ INTÉZET

Litva ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Slovinsko SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE

Slovenská republika ELEKTROTECHNICK¯ VYSKUMN¯ A PROJEKTOV¯ ÚSTAV 

10…
1048-00 • • •
1050/51-.. • • • • •
1055-02 • • • • • • •
1055-04 •
1055-62 • • • •
1056-02 • • • • • • •
1056-62 • • • •
1068-02 •
1069-02 • • •
1075-04 • • •
1092-90 • • • • •
1094-01 • • •
1095-01 • • •
1095-73 •
1096-01 • • •
1097-75 • •
1097-92 • • • •
11…
1155-61 •
1155-62 •
1155-71 •
1155-72 •
1172-02 • • • •
1172-08 • • •
1172-62 • •
1172-92 • • • •
12…
1227-50 • • • • •
1227-55 • • •
1248-40 • • • • •
1248-44 • • •
1248-50 • • • • •
1249-44 • • •
1249-50 • • • •
1255-40 • • • • • •
1255-43 • • •
1260-40 •
1260-50 •
1264-50 • • • •
1265-40 • • • • • •
1265-50 • • • • •
1275-40 • •
1276-70 • • •
1295-02 • • • •
1295-73 •

Obj. ã. Obj. ã.
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KAISERovy v˘robky nabízejí 
jiÏ od roku 1904 spolehliv˘ 
základ dobré elektroinstalace.
Novinky, které byly pro Vás vyvi-
nuty, jsou v této branÏi ãasto stan-
dardem. Nejen v˘jimeãnû se staly
v˘sledky práce KAISERova od-
dûlení v˘zkumu a v˘voje normou
pro v‰echny v˘robce.

V tomto katalogu Vám
pfiiná‰íme celkov˘ aktuální pro-
gram, kter˘ opûtovnû splÀuje
vysoké nároky a nabízí Vám jistotu
znaãkového v˘robku.

KAISERova v˘roba se pfiirozenû
nefiídí pouze mûfiítky, které jsme si
sami urãili, ale má samozfiejmû
certifikáty ISO, které zaruçují kon-
stantní kvalitu v˘robkÛ – a to je‰tû
i po letech.

Nemusíme se jistû ani zmiÀovat 
o tom, Ïe jsou pro nás dodrÏení
termínÛ, vÏdy ochotn˘ servis 
a optimální cenové relace stejnû
dÛleÏité.

Pracujte se silnou znaãkou – za to
by Vám mûla Va‰e práce stát. 

EIM - ELEKTRO-IMPORT JABLONEC s.r.o.
Mar‰ovice 137 · CZ - 46801 Jablonec nad Nisou
Tel. 04 28. 34 62 31. 4 · Fax 04 28. 30 20 54
www.elektroimport.cz · info@elektroimport.cz
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