
Innowacje 2021.
Udanej instalacji!
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Ekscytujące wiadomości na 
wszystkich kanałach.

W  newsletterze KAISER oraz za 
pośrednictwem mediów społecznościowych 
na bieżąco informujemy o  interesujących 
nowościach. Tutaj dowiesz się wszystkiego 
na temat produktów oraz uzyskasz 
informacje o wydarzeniach i naszej firmie.   

Serwis. Bez komplikacji. 
Innowacyjne produkty firmy KAISER charakteryzują się również doskonałym serwisem produktów. Dzięki temu od samego 
początku możesz korzystać ze wszystkich zalet dla siebie i swoich klientów.

W poglądowych filmach przedstawiamy wszystkie zalety produktów i obróbki. Sprytny filtr produktów w katalogu online na 
stronie www.kaiser-elektro.de pomoże Ci dokonać właściwego wyboru produktu. Teksty ofertowe, dane CAD oraz BIM ułatwiają 
profesjonalne planowanie.

• Katalog produktów online z wieloma funkcjami do codziennej pracy

•   Pobierz i zamów broszury, katalogi, instrukcje montażu i wiele więcej

• Informacje o seminariach, targach i wydarzeniach

• Techniczne porady dotyczące stosowania

• Numery dystrybucyjne i serwisowe

• Źródła zaopatrzenia

• Podstawowe dane artykułów i ceny

• Oferty przetargowe

• Dane BIM

• Dane CAD

Kody QR zapewniają szybki 
i wygodny dostęp do filmów 
informacyjnych.

Nasze produkty można również 
znaleźć w naszym aktualnym  
katalogu i podręczniku KAISER 
oraz w naszych broszurach 
tematycznych.

Freiraum.  

Für Leuchten, Lautsprecher 

und Einbaugeräte.
KAISER Elektro-Installation

Die Basis der guten Installation

Systeme und Lösungen für die 
professionelle Elektro-Installation.
KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter  
nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation. 

Energieeffizienz.
Innovative KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, die 
Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen 
Verordnungen, wie der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
zu erfüllen.

Strahlenschutz.
Durch den Einsatz der neuen Strahlen schutz dosen bleibt 
der Strahlenschutz der Wand ohne zusätzliche 
Ab schirmungs  maßnahmen erhalten.

Brandschutz.
KAISER Brandschutz-Systeme bieten Ihnen zuverlässige 
Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutz-
wänden und -decken.

Bauen. 
KAISER hat abgestimmte Produktsystemlösungen, die 
sicher, beständig und praxisgerecht beim Sanieren, Reno-
vieren und Modernisieren zum Einsatz kommen. 

Schallschutz.
Die innovativen Schallschutzdosen von KAISER sichern 
die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände 
auch bei eingebauten Installationen.

Betonbau
Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung. 
Perfekt optimiert auf die Elektro-Installationsarbeiten 
des Fachhandwerks.
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
DEUTSCHLAND 
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf 
 unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich 
auf das Gespräch mit Ihnen: +49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de
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KAISER Elektro-Installation

Die Basis der guten Installation

Systeme und Lösungen für die 

professionelle Elektro-Installation.

KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter  

nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation. 

Energieeffizienz.

Innovative KAISER Produkte unterstützen Sie dabei, die 

Anforderungen der EU-Richtlinien sowie der nationalen 

Verordnungen, wie der Energieeinsparverordnung (EnEV) 

zu erfüllen.

Strahlenschutz.

Durch den Einsatz der neuen Strahlen schutz dosen bleibt 

der Strahlenschutz der Wand ohne zusätzliche 

Ab schirmungs  maßnahmen erhalten.

Brandschutz.

KAISER Brandschutz-Systeme bieten Ihnen zuverlässige 

Lösungen für Elektro-Installationen in Brandschutz-

wänden und -decken.

Bauen. 

KAISER hat abgestimmte Produktsystemlösungen, die 

sicher, beständig und praxisgerecht beim Sanieren, Reno-

vieren und Modernisieren zum Einsatz kommen. 

Schallschutz.

Die innovativen Schallschutzdosen von KAISER sichern 

die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände 

auch bei eingebauten Installationen.

Betonbau

Komplette Systeme für Ortbeton und Werksfertigung. 

Perfekt optimiert auf die Elektro-Installationsarbeiten 

des Fachhandwerks.
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KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 

DEUTSCHLAND 

Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21 

www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf 

 unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich 

auf das Gespräch mit Ihnen: +49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de
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Innowacje 2021 w skrócie. 

Instalacja wtykowa

Puszka osprzętowa HWD 90 | 9463-01 
Osprzętowa puszka rozgałęźna HWD 90 | 9464-01 
Skrzynka na osprzęt elektroniczny HWD 90 | 9462-94

Puszka rozgałęźna  
o-range econ® Fix
9264-12/-72

KLEMMFIX® 
1159-03

Puszki osprzętowe / osprzętowe puszki rozgałęźne 
B11255-01 | 1265-01 | 1260-01
Zestaw uchwytów montażowych B1 Prefix® | 1211-00

Puszka przyłączeniowa lamp ściennych B1 | 
1248-01 
Uniwersalny wypust ścienny B1 | 1248-03

Puszka na osprzęt elektroniczny B1 | 1268-01 
Dwukomorowe osprzętowe puszki 
rozgałęźne B1 | 1269-01

Puszka kopułowa B1 45°
1249-11/-12

Sufitowe puszki rozgałęźne B1  
1265-11 | 1265-12 | 1260-11

Uniwersalne wyloty sufitowe B1 
1249-13 | 1265-13

Puszki wielokrotne o-range ECON® 2 / 3 / 4 
9252-22/-78 | 9253-22/-78 | 9254-22/-78

Puszka osprzętowa przyłączeniowa  
o-range ECON® Data 
9280-22/-78

Puszka osprzętowa  
o-range® do cienkich płyt 
9061-01/-78

Izolacja akustyczna puszki na osprzęt 
elektroniczny 68 Flex
9068-94

Uchwyt dystansowy 
9310-10

Wpust wielorurowy HaloX® 100 
1281-15

Osprzętowa puszka rozgałęźna ECON® Iso +
1159-55

Szczelne puszki podtynkowe z elastyczną 
membraną uszczelniającą ECON® 1056-21 | 
1556-21 | 1068-21 | 1656-21

Zestaw do instalacji IP68BOX Outdoor
2521

Progress®multiLAYER
F1000.4.xx | F1100.4.xx | 15xx.4.xx

EI30 
- 

eI120

F30-B 
- 

F60-B
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Instalacja wtykowa.
Oszczędność czasu i elastyczność.

Prefabrykowane komponenty i  systemy są poszukiwanym 
rozwiązaniem w  zakresie planowania i  montażu, zwłaszcza 
w celu efektywnego i terminowego budowania.

W  ten sposób czasochłonne i  kosztowne instalacje elektryczne na 
placu budowy można ekonomicznie zoptymalizować za pomocą 
prefabrykowanych systemów wtykowych. 

Specjalista ds. projektowania lub instalator elektryczny planuje 
instalację za pomocą modułowych komponentów i  przewodów, 
które są indywidualnie prefabrykowane w jego własnym warsztacie 
lub u producenta. Na placu budowy należy je tylko połączyć zgodnie 
z planem w celu uruchomienia. Umożliwia to oszczędność czasu na 
placu budowy do 70%. A w przypadku napiętych harmonogramów 
na placu budowy można w  razie potrzeby skorzystać z  pomocy 
wybranych partnerów systemowych z branży elektrycznej.

Montaż wtykowy zwiększa jednocześnie bezpieczeństwo 
i  przejrzystość instalacji oraz eliminuje błędy. Nakładanie się czasu 
pracy z  innymi branżami można łatwiej i  bardziej wiążąco 
koordynować. 

Takie planowanie umożliwia również bardzo efektywne późniejsze 
dostosowanie instalacji w przypadku rozbudowy lub zmiany aranżacji 
obszarów użytkowych, nawet podczas bieżącej eksploatacji. To 
z kolei prowadzi do oszczędności dla użytkownika i najemcy w całym 
cyklu życia budynku.

Dzięki instalacjom wtykowym firmy KAISER dostępne są 
bezpieczne rozwiązania, które umożliwią perfekcyjne 
wykonanie każdego zadania montażowego. 

Steckbare Installation von KAISER.

Zeitsparend und flexibel.

Więcej informacji można znaleźć w nowej broszurze 

„Instalacja wtykowa firmy KAISER”

Nowe rozwiązanie firmy KAISER

Filmowa prezentacja produktów

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de103
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Gotowe do podłączenia obudowy rozdzielaczy 
do kablowych systemów nośnych. 
AK2 w 100% podłączana.

Uniwersalnie konfigurowalne obudowy 
do systemów wsporników kablowych. 
System modułowy AK2.

Kiedy robi się ciasno. 
Kompaktowa obudowa rozdzielacza PD i Multi-PD.

Sprytnie przetestowany montaż wstępny. 
O-range® dla branży elektrycznej.

Obudowa rozdzielacza „AK2 w 100% podłączana” 
przyspiesza instalację elektryczną w  połączeniu 
z  szeroką gamą systemów wsporników kablowych 
różnych producentów. Nie ma znaczenia, czy jest to 
korytko kablowe czy siatkowe – obudowa rozdzielacza 
AK2 zawsze pasuje. Jest ona dostarczana na plac 
budowy jako kompletnie zmontowana jednostka 
gotowa do podłączenia. W  tym przypadku należy 
jedynie podłączyć wstępnie zmontowane kable 
zgodnie z planem. 

System modułowy AK2 obejmuje szeroki zakres 
zastosowań, ponieważ oferuje właściwe rozwiązanie 
dla wszystkich zadań instalacyjnych.

System modułowy AK2 składa się z  obudowy 
podstawowej, części czołowej i  akcesoriów 
montażowych w  wielu wariantach. Pozwala to na 
łączenie indywidualnie skonfigurowanych obudów 
w celu stworzenia wtykowych instalacji elektrycznych.

Kompaktowe obudowy rozdzielaczy PD dla systemów 
złączy wtykowych wykazują swoje zalety przede wszystkim 
w instalacjach elektrycznych w ograniczonych przestrzeniach, 
jak np. w  podłogach podniesionych, systemach 
podposadzkowych lub w  sufitach podwieszanych. Dzięki 
kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wysokości, nawet przy 
ograniczonej ilości miejsca, można uzyskać smukłą 
konstrukcję.
Kompaktowe obudowy rozdzielaczy serii 
kompaktowej Multi-PD mogą być ze sobą mechanicznie 
połączone.

Znani producenci oferujący produkty z  zakresu 
klasycznych instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki 
i  gniazdka, ale także inteligentnego sterowania 
budynkiem, oferują gotowe podzespoły. Następnie 
łączy się je na miejscu tylko za pomocą prefabrykowanego 
połączenia wtykowego, a  cały zespół mocuje się 
w ścianie za pomocą śrub z łbem walcowym w puszce 
do ścian szczelinowych.
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Filmowa prezentacja 
produktów

 Fix.
Włożyć – wyrównać – zacisnąć – gotowe!

Puszki przeciwpożarowe HWD 90.  
Teraz także do konstrukcji z płyt drewnianych 
i konstrukcji szkieletowych. 
 Od momentu wprowadzenia na rynek pierwszej puszki do ścian przeciwpożarowych 
w 2006 roku, zakres zastosowań był stale poszerzany. 
Puszki przeciwpożarowe HWD 90 są teraz dopuszczone również dla ścian 
w konstrukcjach szkieletowych lub konstrukcjach z płyt drewnianych. Zachowują 
one właściwości przeciwpożarowe ściany o  klasie odporności ogniowej F30-B 
i F60-B.

Homologacje typu
Z-19.21-1788 
Z-19.21-2064

ETA-18/0091

OSB

Płyta gipsowo-
włóknowa*

* Nie nadaje się do płyt gipsowo-kartonowych!

Płyta sklejka / 
drewno lite

Mur licowy

O-range ECON® Fix. Montaż bez 
uchwytów. Szybko i bezpiecznie. 

Z  nową skrzynką przyłączeniową 
O-range ECON® Fix, montaż jest 
znacznie szybszy i łatwiejszy w różnych 
kombinacjach materiałów ściennych, 
takich jak płyty OSB, sklejka płytowa lub 
drewno lite, płyty gipsowo-włóknowe, 
a nawet w murze natynkowym, dzięki 
bezluzowemu mocowaniu żeber 
zaciskowych. Obwodowe lamele 
uszczelniające na dwóch  
poziomach gwarantują utrzymanie 
hermetycznego poziomu. Dołączone 
listwy centrujące umożliwiają precyzyjny 
i  wygodny montaż puszki urządzenia 
w  otworze instalacyjnym bez 
zakleszczania.

Filmowa prezentacja 
produktów

Certyfikacja
F30-B 

- 
F60-B

Bezuchwytowe!

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de100
http://www.kaiser-elektro.org/de101
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Filmowa  
prezentacja  
produktów

Możesz zapomnieć o gipsowaniu! 
Montaż bez gipsu z użyciem KLEMMFIX®.

System KLEMMFIX® oszczędza do 50% czasu przy montażu w porównaniu 
z tradycyjnym montażem puszek podtynkowych przy użyciu gipsu. KLEMMFIX® 

mocuje puszkę w  ścianie przed tynkowaniem i  utrzymuje ją we właściwym 
położeniu. Bez konieczności użycia gipsu, szybkowiążącego cementu, itp. 

Czyszczenie narzędzi nie jest już 
wymagane. Dodatkowo zapobiega się 
ewentualnym zagrożeniom dla zdrowia, 
wynikającym z użycia chemikaliów. Nie 
trzeba również uwzględniać warunków 
w miejscu przechowywania, takich jak 
mróz, ciepło, okres trwałości itp.

Występujące siły zostaną 
przeniesione na system 
KLEMMFIX®. Puszka 
zachowuje swój kształt.

Tynk przenika aż do pierścienia 
lamelowego, zapewniając 
w ten sposób stabilne i trwałe 
zamocowanie puszki.

Beton lekki

* Nie nadaje się do płyt gipsowo-kartonowych! *Cegła drążona pionowo z wypełnieniem i bez wypełnienia, cegła pełna

Beton 
komórkowy

Występujące siły są kierowane na 
obwód puszki podtynkowej.

Mocowanie za pomocą 
pierścienia lamelowego 
i żeber mocujących na kilku 
poziomach dla stabilnego 
mocowania do wszystkich 
elementów murowych.

Ogranicznik głębokości 
zapewniający minimalną 
grubość tynku. Dopasowane do 

precyzyjnego zastosowania  
z puszkami podtynkowymi 
KAISER.

Cegła wapienno-
piaskowa

Cegła pionowa*

1159-03

TERAZ TAKżE DO  

BETONU KOMóRKOWEgONIEBIESKI  

KLEMMFIX®

http://www.kaiser-elektro.org/de36
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Filmowa prezentacja produktów

Filmowa prezentacja  
produktów

B1    Nowy standard dla masy betonowej 
przygotowywanej na miejscu budowy. 

Pierwszy wybór podczas montażu...

...oraz instalacji.

Innowacyjny otwór 
rurowy

Wypustki sygnalizacyjne 
ułatwiające znalezienie puszek 
po zdjęciu szalunku

Duża przestrzeń 
montażowa 
i instalacyjna

Łatwe wyłamanie 
przekładek

Instalacja gniazd 
z okablowaniem

Wszystkie aplikacje ścienne B1 
posiadają 2 stabilne mocowania 
do uchwytów montażowych 
Prefix®

Stabilnie połączone 
z przednią częścią 
i korpusem puszki Proste wkładanie 

i wstawianie rur dostępnych 
na rynku

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de82
http://www.kaiser-elektro.org/de82
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Instalacja w betonie lanym
System konstrukcji betonowych KAISER. Do wszystkich metod betonowania i konstrukcji. Oferuje bogaty asortyment z licznymi puszkami 
ściennymi i sufitowymi, jak również praktyczne rozwiązania w zakresie przejść ściana-sufit.

 1  Uniwersalny wypust sufitowy B¹
 2  Sufitowa puszka rozgałęźna B¹
 3  Puszka osprzętowa B¹, zestaw uchwytów montażowych B1 Prefix®

 4  Sufitowa puszka rozgałęźna B¹ do rur o dużym przekroju
 5  Osprzętowa puszka rozgałęźna B1 do rur o dużym przekroju, zestaw uchwytów montażowych B¹ Prefix®

 6  Osprzętowa puszka rozgałęźna B1, łożysko oporowe element wspornikowy Ø 20 mm
 7  Łącznik kolankowy sufitowo-ścienny 30°, zestaw uchwytów montażowych B1 Prefix®,  

adapter wypustu ściennego B1 Prefix®Ø 25 mm

System kolorów KAISER.
Różne kolory poszczególnych komponentów ułatwiają prawidłowy montaż.

Zielony  
Części przednie do mocowania  
do szalunku.

żółty 
Tylne części puszek i skrzynek 
do montażu ściennego.

Czerwony  
Tylne części puszek do monta-
żu sufitowego.

Szary  
Części pośrednie i akcesoria do 
mocowania.
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PL PP

Filmowa prezentacja produktów
Nowa puszka do ścian  
szczelinowych!

Inowacyjna nakładka otwierająca:  
gwarantowana długotrwała szczelność

Praktyczność: wpusty rurowe  
do M25 dla wszystkich puszek ECON®

Bezpieczeństwo: szczelne, ograniczające 
przewody i samozamykające się rury

Pomoc: znakowanie na membranie

Szybkość: śruby FX4

Innowacyjna technika  
otwierania!

Zmienność: uniwersalny wpust dla 
kabla i rury M20/M25 dla łatwego 
wyłamywania 

Elastyczność: kąt wpustu rurowego 90°

Bezpieczeństwo: śruby mocujące 
osprzęt z profilem płasko-krzyżowym 

Kompatybilność: jednolite złącze do 
puszek standardowych i ECON®

Widoczna jakość marki –  
oryginalny produkt KAISER! 

Znakowanie rur i przewodów:  
przejrzyste i jednoznaczne 
przyporządkowanie kabli i rur do 
wszystkich otworów wpustowych!

Okrągły łącznik:  
łatwy do połączenia! 

Teraz ujednolicone dla 
wszystkich puszek do ścian 

szczelinowych KAISER 
O-range®!

FX4 śruby mocujące:  
Najszybsze istniejące mocowanie 

śrubowe do puszek do ścian 
szczelinowych!

Powiększone wpusty 
rurowe do M25 

Nakładka otwierająca:
Beznarzędziowo: nowa technologia 
otwierania dla zdefiniowanego 
otwarcia membrany rurowej – 
gwarancja trwałej szczelności! 

Wpusty kablowe: 
sześć wpustów kablowych – 
mocne dopasowanie dzięki 

mocowaniu kabla.

Nieważne, jaki śrubokręt  
masz pod ręką, każdy pasuje!

Śruby mocujące osprzęt: 
Z profilem płasko-krzyżowym!

+ =

Tylko u nas! Uniwersalny wpust  
dla kabli i rur: 
praktyczny dobór średnic 
z optymalnym rozmieszczeniem. 
Trwale szczelne mocowanie – dzięki 
zabezpieczeniu kabla zgodnie 
z normą DIN EN 60670!

Najprostsza  
technika 

otwierania

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de63
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Data 

Filmowa prezentacja produktów

Filmowa  
prezentacja  
produktów

Filmowa prezentacja  
produktów

Innowacyjna technika  
otwierania!

Izolacja akustyczna z dodatkową  
przestrzenią montażową. 
Izolacja akustyczna puszki na osprzęt 
elektroniczny 68 Flex

Głębokość montażu 35 mm i technologia zerowego  
nacisku. Puszka osprzętowa O-range®  
do cienkich płyt.

Ze względu na niewielką głębokość montażu 
35  mm puszka osprzętowa idealnie nadaje 
się do montażu w  ścianach szczelinowych 
z  niewielką pustą przestrzenią. Ponadto 
puszkę osprzętową można trwale 
przymocować do systemów ściennych 
z  cienkimi płytami dzięki technologii 
zerowego nacisku.

Nowy standard dla instalacji
sieci transmisji danych!

Większy zakres instalacji

Dzięki nowej hermetycznej osprzętowej 
puszce przyłączeniowej O-range 
econ®Data firma KAISER oferuje niespotykany 
dotąd komfort montażu przy podłączaniu 
i  instalacji puszek przyłączeniowych do 
komunikacji i sieci.

Puszki wielokrotne 2/3/4

Nowe puszki rozgałęźne O-range ECON® 
2 / 3 / 4 firmy KAISER to doskonała baza 
zapewniająca wyjątkowy komfort instalacji 
wszystkich popularnych urządzeń do 
zabudowy w formie zestawów.

 Grandi      s

68  dB

Izolacja 

akustyczna 

R’w do

Dźwiękochłonna puszka na osprzęt 
elektroniczny o  izolacji akustycznej 68 
Flex dzięki szybkiemu montażowi idealnie 
nadaje się do modernizacji lub rozbudowy 
istniejących instalacji. Elastyczny tunel 
umożliwia łatwą instalację i  stwarza więcej 
przestrzeni dla komponentów elektronicznych, 
rezerw przewodów i zacisków.

http://www.kaiser-elektro.org/de79
http://www.kaiser-elektro.org/de78
http://www.kaiser-elektro.org/de57
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M25
M40

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Ø 68–80 mm

Uchwyt dystansowy zapewnia 
niezbędną odległość między 
oprawą a  otaczającym ją 
materiałem. Dzięki średnicy 
montażowej wynoszącej od 68 
do 80  mm i  regulowanej 
wysokości 100–40 mm oferuje on 
największą możliwą elastyczność 
w każdej sytuacji montażowej.

 

Filmowa prezentacja 
produktów

Filmowa prezentacja 
produktów

Zmienna wysokość i średnica.
Uchwyt dystansowy.

Obudowa montażowa do różnorodnych 
instalacji w betonie. 
Wpust wielorurowy HaloX® 100. 

Wpust wielorurowy HaloX®100 
oferuje optymalne warunki do 
zastosowań multimedialnych. 
Dzięki szerokiej gamie możliwości 
wprowadzania kabli i rur aż do M40 
można wprowadzić wiele różnych 
kabli zasilających, w  tym wstępnie 
zmontowane wtyczki.

jeden do 

wszystkiego

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de102
http://www.kaiser-elektro.org/de77


13

  

Filmowa 
prezentacja 
produktów

Filmowa 
prezentacja 
produktów

Do montażu w płytach 
izolacyjnych z włókien 
drzewnych przed i po 
tynkowaniu.

Do późniejszego montażu 
w systemach ETICS z użyciem 
syntetycznych materiałów 
izolacyjnych (np. EPS).

Właściwe rozwiązanie dla 
każdego systemu izolacji 
cieplnej

nagrodzona 3-krotnie w 2019 r.:

Do łatwej instalacji w płytach izolacyjnych  
z włókien drzewnych. 
econ® Iso +

Osprzętowa puszka rozgałęźna ECON® Iso 
+ to rozwiązanie dla instalacji elektrycznej 
w  płytach izolacyjnych z  włókien drzewnych. 
Zaprojektowana specjalnie do zastosowań 
w  stałych płytach izolacji cieplnej i  płytach 
podkładowych pod tynk. Cztery skrzydełka 
zapewniają bezpieczne zakotwiczenie w ścianie 
– również do późniejszego montażu!

Stabilne zakotwienie bez mostków cieplnych. 
econ® Styro55.

Osprzętowa puszka rozgałęźna ECON® 
Styro55 umożliwia późniejszą instalację 
akcesoriów, takich jak gniazda i  wyłączniki, 
w syntetycznych zespolonych systemach izolacji 
cieplnej (ETICS). Szybko, bezpiecznie i  bez 
mostków cieplnych. Puszkę można włożyć 
i zamocować w zaledwie kilku prostych krokach.

http://www.kaiser-elektro.org/econisoplus
http://www.kaiser-elektro.org/de30
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Filmowa prezentacja produktów

Multi-membrana do szczelnej instalacji 
podtynkowej z technologią ECON®.

Puszki podtynkowe w  technologii ECON® nadają się w  szczególności do 
zastosowania w  ścianach murowanych, w  których po nałożeniu tynku 
gwarantowana jest szczelność ściany. Zapobiegają one przepływowi powietrza 
między pustymi komorami w murze a wnętrzem mieszkania przy gniazdkach 
i włącznikach, umożliwiając tym samym gwarantowaną szczelność instalacji. 
Puszki podtynkowe ECON® zapewniają wiele możliwości szczelnego 
wprowadzania rur i przewodów, można je zagipsować lub zamontować przy 
użyciu systemu KLEMMFIX®(patrz strona 7).

 Rury instalacyjne do M25 można przeprowadzić przez 
membranę w sposób hermetyczny bez użycia narzędzi. 

Elastyczność membrany uszczelniającej zapewnia 
jej szczelne owinięcie wokół rury lub przewodu przy 
przeciąganiu i zapobiega przepływowi powietrza.

Podział uniwersalnej membrany ECON® zapobiega uszkodzeniu 
kabli i nieszczelnościom w przypadku wprowadzania wielu kabli.

Beznarzędziowe wpusty kablowe 
i rurowe w technologii econ® znacznie 
skracają czas montażu i  ułatwiają 
wykonanie instalacji. W  przypadku 
zagipsowanych puszek w prosty sposób 
można później wprowadzić kable lub 
rury.

ECON® MULTI-M
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kaiser_aufkleber_rohreinfuehrung_55mm_v7.indd   1 17.09.2018   10:53:56

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/econmultimembran
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Für professionelle Kabeleinführungen.   

For professional cable entries.

Progress® . Syntec® . EMV . Ex . Flanschwinkel . Zubehör

Progress® . Syntec® . EMC . Ex . Flanged elbows . Accessories

AGRO Kabelverschraubungen

AGRO Cable Glands

Die Basis der guten Installation

The basis for good installation
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Filmowa prezentacja 
produktów

Filmowa prezentacja 
produktów

Rozgałęźna skrzynka do kabli dla środowisk 
szczególnie wilgotnych. 
Zestaw do instalacji IP68BOX outdoor.

Skrzynka rozgałęźna do kabli IP68BOX 
Outdoor jest wypełniona dwukomponentową 
żywicą poliuretanową odlewniczą. Chroni to 
połączenia elektryczne w  szczególnie 
wilgotnym środowisku. Na przykład w ziemi, 
a  nawet pod wodą. Wibracje gruntu 
spowodowane ruchem drogowym nie mają 
wpływu na długotrwałe połączenie.

 ·  Dostawa jako kompletny zestaw
 ·  Szybkie i łatwe przetwarzanie
 ·  Szybkie uruchomienie
 ·  IP68

W  nowym katalogu „Dławiki kablowe 
AgRO 5.0” znajdują się dławiki kablowe 
wykonane z metalu i tworzywa sztucznego. 
Sprawdzone produkty lub innowacyjne 
nowe rozwiązania – tutaj znajdziesz 
optymalne i  bezpieczne rozwiązanie dla 
wszystkich obszarów, takich jak np. 
zastosowania Ex i EMC.

Zamówienie katalogowe pod 
adresem
www.kaiser-elektro.de 

Nowa wkładka uszczelniająca MultiLAYER oferuje bardzo duży zakres 
zacisku i  posiada zintegrowaną ochronę przed pyłem dla dławika 
kablowego. Szczelinowa konstrukcja pozwala na szybką instalację przy 
użyciu wstępnie zmontowanych kabli. Wkładka 
uszczelniająca wykorzystuje technologię kompresji 
Progress® i zaciska delikatnie kabel bez zwężania.

Uniwersalny dławik kablowy z maksymalnym zakresem zacisku.
Progress® multiLAYER.

Rozpakuj – zainstaluj – gotowe!

http://www.kaiser-elektro.org/de74
http://www.kaiser-elektro.org/kabelverschraubung
http://www.kaiser-elektro.de


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

Efektywność energetyczna.
Innowacyjne produkty KAISER wspierają Państwa 
w spełnianiu wymagań normy DIN 18015-5 i nowej 
ustawy o energii w budownictwie (GEG 2020).

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

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

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

Dźwiękoszczelność.
Innowacyjne puszki zabezpieczające przed 
hałasem firmy KAISER spełniają wymagania 
konstrukcyjne dla dźwiękochłonnych ścian nawet 
w zabudowie.

Konstrukcja betonowa.
Kompletne systemy dla masy betonowej 
przygotowywanej na miejscu budowy i elementów 
prefabrykowanych. Perfekcyjnie zoptymalizowany 
pod kątem prac elektroinstalacyjnych 
wykonywanych przez fachowców.
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KAISER gmbH & Co. Kg 
Ramsloh 4   58579 Schalksmühle  
NIEMCY  
Tel.  +49(0) 23 55 / 809-0- Faks  +49(0) 23 55 / 809-21 
www.kaiser-elektro.de – info@kaiser-elektro.de

Techniczne informacje i doradztwo

Pozostałe informacje na temat produktów, rozwiązań systemowych i  mediów komunikacyjnych są obecnie 
dostępne na naszej stronie internetowej www.kaiser-elektro.de

W  kwestii wszelkich dodatkowych pytań lub chęci uzyskania informacji nasz zespół doradców technicznych 
pozostaje do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu: +49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de

http://www.kaiser-elektro.de
mailto:info%40kaiser-elektro.de?subject=
http://www.kaiser-elektro.de
mailto:technik%40kaiser-elektro.de?subject=

