Dane Techniczne

Puszka do betonu Quick-Fix
jako osprzętowa, oświetleniowa lub rozdzielcza

Głębokość zabudowy 84 mm

Dane Techniczne

Ø 60 mm
Gwara
ncja
jakości

Film instruktażowy:
www.primo-gmbh.pl
Zakres zastosowania
P
 uszka do instalacji elektrycznych w betonie z mocowaniem
gwoździami lub za pomocą skrzydeł P418
 Puszka oświetleniowa 35 mm do zamocowania gwoździami na
szalunku lub ze skrzydłami P418 na zbrojeniu
 Puszka sufitowa z możliwością wkręcenia haka P533
Zalety

 Polypropylenowa (PP) spełnia
normy DIN 0606-1 oraz DIN 49073
 Kolor puszki i dekla: niebieski
 Kolor wkładek: szary
 Średnica 60 mm,
głębokość zabudowy 84 mm
 Klasa ochrony: IP 30
 Do rur M20 lub M25
 6 otworów na kable
 Możliwość łączenia puszek dzięki
metodzie ślizgowej szyn łączących
 Znormalizowany odstęp 71 mm
 Pełna izolacja połączenia między
puszkami
 8
 -częściowa z wkładkami do
zamknięcia otworów
 Montaż odwróconej puszki QuickFix umożliwia pokrycie betonem
w granicach 40 lub 60 mm
 4 punkty do zamocowania śrub
 4 do wkręcenia śrub znajdują się
na przedniej i tylniej części
 Jako puszka owietleniowa (zamocowanie haka P533 o dł. 100 mm)
 Opcjonalnie można zamówić dekiel
dekiel Ø 35 mm do oświetlenia
			
z gniazdkiem bez gniazdka
		
lub wył./zał.
lub zał./wył.
Przekrój mm²
Klemy
Przewody

1,5		 2,5
5		 4
15		 12

1,5		 2,5
7		 6
21		 18

B
 eznarzędziowy montaż rur karbowanych M20 oraz M25
P
 ewna siła odciągu rur dzięki technice Quick-Fix
7
 0% oszczędności czasu na montaż
Numer katalogowy: P416 / P417
 Możliwość łączenia puszek z absolutnie mocnym połączeniem
 Niepotrzebne poprawki, docinanie rur i dzięki technice Quick Opakowania zbiorcze po 100 sztuk
Fix absolutnie szczelne!
 P416: EAN 4260182060940
 Ekstrmalnie wysoka oszczędność czasu dzięki beznarzędziowemu  P417: EAN 4260182060957
wprowadzeniu rur techniką Quick-Fix
 Więcej miejsca na klemy - wprowadzenie rur w tylnej części
O
 dporna temperaturę 650ºC
P
 uszka osprzętowo-oświetleniowa jest odporna na skręcanie oraz umożH
liwia łączenie pionowe i poziome ze znormowanym odstępem 71 mm
FREE
650 °C
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Więcej inowacyjnych produktów oraz adresy Autoryzowanych Dystrybutorów w Polsce na naszych stronach: www.primo-gmbh.pl
Tłumaczenie na język polski: MILTO Sp. z o.o., www.milto.pl

