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BEZPEČNOSŤ POČAS POŽIARU, ZACHOVANIE NAPÁJANIA OBVODOV POČAS POŽIARU
FUNKČNÁ ODOLNOSŤ SYSTÉMU POČAS POŽIARU

SK Certifikát o nemennosti podstatných
vlastnosti výrobku
Požiarne klasifikačné osvedčenie

Bezpečnosť počas požiaru - garantované napájanie
Kovové inštalačné škatule E-90 BAKS garantujú zabezpečenie funkčnej odolnosti elektrických obvodov počas požiaru.
Inštalačné škatule E-90 BAKS montujeme najmä vo verejných budovách, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí, ako sú napr. nemocnice, divadlá,
obchodné centrá, taktiež aj v iných budovách kde bezpečnosť ľudí je najvyššou prioritou a to zhodne so stavebnými zákonmi, ktoré definujú, ktoré
stavby je potrebné zabezpečiť systémami s garantovaným napájaním.
V prípade požiaru musia určité zariadenia budov pracovať minimálne v predpísanom čase - 30, 60, 90 minút. Tento čas fukčnej odolnosti zariadení
počas požiaru je definovaný projektantom v požiarnom projekte stavby. Fungovanie týchto zariadení počas požiaru umožňuje zabezpečiť evakuáciu
ľudí nachadzajúcich sa v budove, prípadne uľahčí hasenie požiaru hasičom. Týka so to najmä takých zariadení ako napr. núdzové osvetlenie, požiarné
výťahy, požiarna hlasová signalizácia, systémy vetrania, atď.

Výrobky firmy Baks boli preskúšané na správnosť funkcie počas požiaru!
POZOR!

Pri výbere vhodného riešenia je potrebné vziať do úvahy nasledovné:

• aký je potrebný čas funkčnej odolnosti v požiari PSx, podľa STN 92 205 alebo Px-R, podľa ČSN 73 0895 (x=30 ,60, 90 minút)
• spôsob montáže v budovách, typ káblového nosného systému
• spôsob upevňovania musí brať do úvahy materiál stavebnej konštrukcie (pozri tabuľku)
• spôsob upevňovania ku káblový žľabom, káblovým rebríkom alebo drôteným žľabom
• v prostrediach, ktoré extrémne vyvolávajú koróziu konštrukcií (tunely, čističky odpadových vôd) atď.
je potrebné použiť inštalačné škatule vyrobené z nerezovej ocele, prípadne zo žiarovo zinkovanej ocele

Tabuľka vhodného použitia kotviacich a spojovacích prvkov na upevnenie škatúľ
Upevňovací prvok
Podklad
na upevnenie

SROM6x30

SBOM6x60

GSO6x40

Betón
Tehla SILKA
Tehla Porotherm
Sadrokartón
Pórobetón
Dutý strop
Konštr. káblových trás

BAKS - PROFESIONÁLNE KÁBLOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY

PSROM6x45

MKR8x32

KSKOM8

KKG5

SGKM8X14
SGKM6X12

NOVINK
NOVINKA

PMO4BE, PMO4BF
KOVOVÁ INŠTALAČNÁ ŠKATUĽA SPÁJACIA-ROZVETVOVACIA S POISTKOU

Upevnenie káblov pred a za škatuľou max. 150 mm

stupeň
ochrany

IP 65

89

MAX 150 mm

2
24 00
2

9x17
95

E-90

Uv

N
M16

M32

L1
N

použitie

• PMO4BE, PMO4BF (200x95x89)
• Ui=400 V, s funkčnou odolnosťou v požiari
E-90, podľa STN 92 0205 a ČSN 73 0895
• stupeň ochrany IP 65
• rozsah utesnenia káblov
od Ø 5 mm do Ø 24 mm
• priechodky sú z bezhalógenového
materiálu - priechodka M32 rozsah 19-24 mm
• priechodka M16 rozsah 5-10 mm

• spájanie alebo vetvenie káblov alebo vodičov
v inštaláciach s funkčnou odolnosťou v požiari
E-30, E-60, E-90
• inštalačná škatuľa PMO4BE, PMO4BF,
je predurčená na použitie v požiarnych
systémoch, ako sú napr. núdzové osvetlenie,
hlasová signalizácia požiaru, ovládanie
dymových klapiek atď.

doplňujúce informácie
• použité keramické svorky vyrobené z keramiky
s vysokou tepelnou odolnosťou
• poistkový odpojovač pre valcové poistky typu
STI10,3x38
materiál
PMO4BE: Nerezová oceľ PN-EN 10088,
triedy 1.4301 (304),
lakovaná práškovou farbou RAL 2003
PMO4BF: Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa
PN-EN ISO 1461:2011,
lakovaná práškovou farbou RAL 2003

novinka v sortimente

L1
N

alebo
Objímka kábla
KSA

Držiak kábla
UDF

M32

technické parametre

N

L1
N

poistka

Uv

E-90

unikátny vzor

s funkciou E-90

• možnosť upevňovania škatúľ na stenu alebo
na strop
• možnosť upevniť škatule priamo v káblovom
žľabe alebo za pomoci držiaka škatule tiež
do káblových rebríkov alebo drôtených žľabov
• možnoť použitia membránových priechodiek

PRIEREZ VODIČOV

SYMBOL

KERAMICKÉ

KS

SVORKY

PRIECHODKY

KAT.

VÝROBKU

škatuľa spájacia

škatuľa rozvetvovacia

ČÍSLO

V BAL..

2

3

1 mm2 ÷ 16 mm2

1 mm2 ÷ 16 mm2

803017

1

2

3

1 mm2 ÷ 16 mm2

1 mm2 ÷ 16 mm2

803018

1

PMO4BE
N

PMO4B(2/3)E

PMO4BF
N

PMO4B(2/3)F

Množstvo žíl a ich prierez vhodných na spojenie v jednom otvore svorkovnice
škatuľa spájacia - rozvetvovacia
1÷ 16 mm2

výhody inštalačnej škatule PMO4BE, PMO4BF

• ľahká a rýchla montáž pomocou vonkajších držiakov škatule
• vďaka použitiu nerezovej ocele - PMO4BE alebo ocele pokrytej hrubou vrstvou zinku
- PMO4BF, je možné tieto inštalačné škatule použiť v prostrediach namáhaných koróziou
(v tuneloch, čističkách odpadových vôd) atď.
• možnosť montáže vo vnútri úzkych káblových žľabov alebo rebríkov
• vysoká kvalita a estetika výrobku

www.baks.com.pl

NOVINK
NOVINKA

PMPO
KOVOVÁ INŠTALAČNÁ ŠKATUĽA SPÁJACIA-ROZVETVOVACIA

Schéma
zapojenia
pri spájaní
káblov

stupeň
ochrany

IP 30

Príklad spájania káblov

Schéma zapojenia
pri vetvení káblov

Príklad vetvenia káblov

háky s funkciou závesu

30

PE
N
L1

175
87

E-90

Uv

L1
N
PE

možnosť vysunutia
priechodiek počas
montáže

L1
N
PE

N

technické parametre
• PMPO (175x87x30)
• Ui=400 V, s funkčnou odolnosťou v požiari
E-90, podľa STN 92 0205 a ČSN 73 0895
• káble pri spájaní v škatuli môžu pokračovať
v tom istom smere káblovej trasy
• stupeň ochrany IP 30
• dostatočný počet svoriek umožňuje vykonať
vetvenie elektrických obvodov použitím jednej
svorky na jeden vývod do novej vetvy
• škatuľa obsahuje na dne otvory s možnosťou
ich vylámania v závislosti od spôsobu
upevnenie škatule, prípadne zavedenia
káblov vychádzajúcich zo steny
• priechodky sú z bezhalógenového
materiálu, možnosť vysunúť priechodky
z inštalačnej škatule počas montáže káblov
• použité keramické svorky vyrobené
z keramiky s vysokou tepelnou odolnosťou
• schémy s príkladom montáže vodičov
v inštalačnej škatuli
materiál

PE
N
L1

L1
N
PE

ľahká
a rýchla montáž

použitie
• spájanie alebo vetvenie káblov alebo
vodičov v inštaláciach s funkčnou
odolnosťou v požiari E-30, E-60, E-90
• inštalačná škatuľa PMPO je predurčená
na použitie v požiarnych systémoch ako
sú napr. núdzové osvetlenie, hlasová
signalizácia požiaru, ovládanie dymových
klapiek atď.

doplňujúce informácie
• možnosť upevňovania škatúľ na stenu
alebo na strop (na upevnenie použijeme
oceľové kotvy)
• možnosť upevniť škatule priamo
v káblovom žľabe alebo za pomoci
držiaka škatule tiež do káblových rebríkov
alebo drôtených žľabov (na upevnenie
použite skrutky s polguľovou hlavou)
• vždy upevnite škatuľu minimálne v dvoch
bodoch

oceľ galvanicky zinkovaná podľa PN-EN 10152,
lakovaná práškovou farbou RAL 2003
na objednávku: nerezová oceľ PN-EN 10088 trieda,
1.4301 (304), lakovaná práškovou farbou RAL 2003
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PRIEREZ VODIČOV

SYMBOL

KERAMICKÉ

KS

SVORKY

PRIECHODKY

KAT.

VÝROBKU

škatuľa spájacia

škatuľa rozvetvovacia

ČÍSLO

V BAL..

3

6

6 mm2

6 mm2

803060

1

PMPO
N

PMPO

Množstvo žíl a ich prierez vhodných na spojenie v jednom otvore svorkovnice
škatuľa spájacia - rozvetvovacia
6 mm2

výhody inštalačnej škatuli pmpo

• ľahká a rýchla montáž
• háky s funkciou závesov, držia kryt po otvorení
• ľahké vsunutie káblov (možnosť vysunutia priechodiek počas montáže)
• vďaka nízkej konštrukcii škatule, vedené káble cez priechodky, ležia v tej istej výške ako svorky
keramickej svorkovnice
• konštrukcia priechodiek umožňuje dôkladne dopasovať otvor priechodky do priemeru inštalovaných káblov
(priechodky zasúvame zhora)

• uzatvorenie jednou skrutkou
• možnosť montáže do vnútra úzkych káblových žľabov a rebríkov
• vysoká kvalita a estetika výrobku

PMKO
KOVOVÁ INŠTALAČNÁ ŠKATUĽA SPÁJACIA-ROZVETVOVACIA

NOVINK
NOVINKA

Príklad spájania káblov
- použitie škatule na spájanie káblov

Schéma zapojenia
pri vetvení káblov

stupeň
ochrany

IP 30

Schéma
zapojenia
pri spájaní
káblov

Príklad spájania káblov
- použitie škatule na vetvenie káblov

háky s funkciou
závesu

30

L1
N
PE

12

E-90

5

12

Uv

N

L1
N
PE

5

ľahká
a rýchla montáž

technické parametre
• PMKO (125x125x30)
• Ui=400 V, s funkčnou odolnosťou v požiari
E-90, podľa STN 92 0205
• káble pri spájaní v škatuli môžu pokračovať
v tom istom smere káblovejtrasy
• stupeň ochrany IP 30
• dostatočný počet svoriek umožňuje vykonať
vetvenie elektrických obvodov použitím jednej
svorky na jeden vývod do novej vetvy
• škatuľa obsahuje na dne otvory s možnosťou
ich vylámania v závislosti od spôsobu
upevnenie škatule, prípadne zavedenia káblov
vychádzajúcich zo steny
• priechodky sú z bezhalógenového materiálu,
možnosť vysunúť priechodky z inštalačnej
škatule počas montáže káblov
• použité keramické svorky vyrobené
z keramiky s vysokou tepelnou odolnosťou
• schémy s príkladom montáže vodičov
v inštalačnej škatuli
materiál
oceľ galvanicky zinkovaná podľa PN-EN 10152,
lakovaná práškovou farbou RAL 2003
na objednávku: nerezová oceľ PN-EN 10088 gat,
1.4301 (304), lakovaná práškovou farbou RAL 2003

www.strader.eu

L1
N
PE

možnosť vysunutia
priechodiek počas
montáže

L1
N
PE

L1
N
PE

použitie
• spájanie alebo vetvenie káblov alebo vodičov
v inštaláciach s funkčnou odolnosťou v požiari
E-30, E-60, E-90
• inštalačná škatuľa PMKO je predurčená
na použitie v požiarnych systémoch ako sú napr.
núdzové osvetlenie, hlasová signalizácia
požiaru, ovládanie dymových klapiek atď.

doplňujúce informácie
• možnosť upevňovania škatúľ na stenu alebo
na strop (na upevnenie použijeme oceľové kotvy)
• možnosť upevniť škatule priamo v káblovom
žľabe alebo za pomoci držiaka škatule tiež do
káblových rebríkov alebo drôtených žľabov
(na upevnenie použite skrutky s polguľovou
hlavou)
• vždy upevnite škatuľu minimálne v dvoch bodoch

SYMBOL

KERAMICKÉ

VÝROBKU

SVORKY

PRIECHODKY

PRIEREZ VODIČOV

KAT.

KS

škatuľa spájacia

škatuľa rozvetvovacia

ČÍSLO

V BAL..

6 mm2

6 mm2

803061

1

PMKO
N

PMKO

3

6

Množstvo žíl a ich prierez vhodných na spojenie v jednom otvore svorkovnice
škatuľa spájacia - rozvetvovacia
6 mm2

výhody kovovej inštalačnej škatule pmko

• ľahká a rýchla montáž
• háky s funkciou závesov, držia kryt po otvorení
• ľahké vsunutie káblov (možnosť vysunutia priechodiek počas montáže)
• vďaka nízkej konštrukcii škatule, vedené káble cez priechodky, ležia v tej istej výške ako svorky keramickej
svorkovnice
• konštrukcia priechodiek umožňuje dôkladne napasovať otvor priechodky do priemeru inštalovaných káblov
(priechodky zasúvame zhora)

• uzatvorenie jednou skrutkou
• možnosť montáže do vnútra káblových žľabov a rebríkov
• vysoká kvalita a estetika výrobku

www.baks.com.pl

PMO1, PMO1E
KOVOVÁ INŠTALAČNÁ ŠKATUĽA SPÁJACIA-ROZVETVOVACIA

Upevnenie káblov pred a za škatuľou max. 150 mm

stupeň
ochrany

51
53

M25

IP 65

M25

M25

10
1
0

L1
L2
L3
N
PE

13

Ø9

M25

M25

M25

M25

M25
L1
L2
L3

PMO1(5/6)

M25

PMO1(3/3)
PMO1(5/3)

Škatuľa spájacia
PMO1 5/3
800400

150 mm

M25

M25

M25

IP54 E90
nazwa:
symbol:
č kat.:

M25

Uv

E-90

L1
L2
L3
N
PE

technické
parametre
M25
M25
M25

• PMO1, PMO1E (101x101x51)
M25
M25
• Ui=400 V, s funkčnou odolnosťou
v požiari E-90, podľa STN 92 0205
a ČSN 73 0895
• stupeň ochrany IP 65
• rozsah utesnenia káblov
od Ø 7 mm do Ø 18,5 mm
• priechodky sú z bezhalógenového
materiálu
• použité keramické svorky vyrobené
z keramiky s vysokou tepelnou
odolnosťou
materiál
PMO1: Oceľ zinkovaná podľa PN-EN 10152,
lakovaná práškovou farbou RAL 2003
PMO1E: Nerezová oceľ
PN-EN 10088, triedy 1.4301 (304),
lakovaná práškovou farbou RAL 2003

N

PE

použitie
• spájanie ako aj rozvetvovanie káblov
a vodičov v systémoch E-30, E-60, E-90
s funkčnou odolnosťou v požiari
• inštalačná škatuľa PMO1, PMO1E
je predurčená na použitie v požiarnych
systémoch ako sú napr. núdzové osvetlenie,
hlasová signalizácia požiaru, ovládanie
dymových klapiek atď.

doplňujúce informácie
• možnosť upevňovania škatúľ na stenu
alebo na strop
• možnosť upevniť škatule priamo v káblovom
žľabe alebo za pomoci držiaka škatule
tiež do káblových rebríkov aleb drôtených
žľabov
• možnosť použiť plastové priechodky
s o metrickým závitom M25

normy a posúdenia

Množstvo žíl a ich prierez v jednom otvore svorky
škatuľa spájacia

škatuľa rozvetvovacia

0,5 ÷ 6 mm

2
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5 x 0,5 mm2
5 x 0,75 mm2
4 x 1 mm2
3 x 1,5 mm2
1 x 2,5 + 1 x 1,5 mm2

150 mm

SYMBOL

KERAMICKÉ

VÝROBKU

SVORKY

PRIECHODKY

PMO1(3/3)

3

PMO1(5/3)
PMO1(5/6)

PRIEREZ VODIČOV

KAT.

KS

ČÍSLO

V BAL..

0,5 mm2 ÷ 1,5 mm2

801300

1

0,5 mm ÷ 6 mm

0,5 mm ÷ 1,5 mm

801200

1

6

0,5 mm ÷ 6 mm

2

0,5 mm ÷ 1,5 mm

801100

1

3

3

0,5 mm2 ÷ 6 mm2

0,5 mm2 ÷ 1,5 mm2

801301

1

PMO1(5/3)E

5

3

0,5 mm ÷ 6 mm

2

0,5 mm ÷ 1,5 mm

801201

1

PMO1(5/6)E

5

6

0,5 mm2 ÷ 6 mm2

0,5 mm2 ÷ 1,5 mm2

801101

1

škatuľa spájacia

škatuľa rozvetvovacia

3

0,5 mm2 ÷ 6 mm2

5

3

5

PMO1(3/3)E

PMO1
2
2

2
2

2
2

2

PMO1E

2

2

2

výhody kovovej inštalačnej škatule PMO1, PMO1E

• ľahká a rýchla montáž pomocou vonkajších držiakov škatule
• vďaka použitiu nerezovej ocele - PMO1E, tieto inštalačné škatule je možné použiť taktiež
v prostrediach namáhaných koróziou (v tuneloch, čističkách odpadových vôd) atď.
• ľahké vsunutie káblov (možnosť vysunutia priechodiek počas montáže)
• vysoká kvalita a estetika výrobku

PMO2, PMO2E
KOVOVÁ INŠTALAČNÁ ŠKATUĽA SPÁJACIA-ROZVETVOVACIA

Upevnenie káblov pred a za škatuľou max. 150 mm

stupeň
ochrany

M32

59
61

IP 65

16

12

8

M32
M32

0

Ø9

L1
L2
L3
N
PE

Uv

IP54 E90
nazwa:
symbol:
č kat.:

M32

M32

E-90

L1
L2
L3
N
PE

M32

M32

M32

150 mm

L1
L2
L3

M32

M32

M32

M32

PMO2(5/6)

N

150 mm

PE

M32

PMO2(3/3)
PMO2(5/3)

Škatuľa spájacia
PMO1 5/3
800400

M32

M32

technické parametre
M32

M32

M32

• PMO2, PMO2E (128x128x59)
• Ui=400 V, s funkčnou odolnosťou v požiari
E-90, podľa STN 92 0205 a ČSN 73 0895
• stupeň ochrany IP 65
• rozsah utesnenia káblov
od Ø 11 mm do Ø 24 mm
• priechodky sú z bezhalógenového materiálu
• použité keramické svorky vyrobené
z keramiky s vysokou tepelnou odolnosťou
materiál
PMO2: Oceľ zinkovaná podľa PN-EN 10152
a lakovaná práškovou farbou RAL 2003
PMO2E: Nerezová oceľ PN-EN 10088,
triedy 1.4301 (304), lakovaná práškovou
farbou RAL 2003
normy a posúdenia

použitie
• spájanie ako aj rozvetvovanie káblov
a vodičov v systémoch E-30, E-60, E-90
s funkčnou odolnosťou v požiari
• inštalačná škatuľa PMO2, PMO2E
je predurčená na použitie v požiarnych
systémoch ako sú napr. núdzové osvetlenie,
hlasová signalizácia požiaru, ovládanie
dymových klapiek atď.

doplňujúce informácie
• možnosť upevňovania škatúľ na stenu
alebo na strop
• možnosť upevniť škatule priamo v káblovom
žľabe alebo za pomoci držiaka škatule
tiež do káblových rebríkov alebodrôtených
žľabov
• Možnosť použiť plastové riechodky
s metrickým závitom M32
Množstvo žíl a ich prierez v jednom otvore svorky
škatuľa spájacia
1 ÷ 10 mm2

www.strader.eu

škatuľa rozvetvovacia
6 x 1,0 mm2
6 x 1,5 mm2
2 x 2,5 mm2
2 x 4,0 mm2

PRIEREZ VODIČOV

SYMBOL

KERAMICKÉ

VÝROBKU

SVORKY

PRIECHODKY

KAT.

KS

ČÍSLO

V BAL..

PMO2(3/3)

3

3

1,0 mm2 ÷ 10 mm2

1,0 mm2 ÷ 4 mm2

802030

1

PMO2(5/3)

5

3

1,0 mm ÷ 10 mm

1,0 mm ÷ 4 mm

802020

1

6

1,0 mm ÷ 10 mm

2

PMO2(5/6)

5

1,0 mm ÷ 4 mm

802010

1

PMO2(3/3)E

3

3

1,0 mm2 ÷ 10 mm2

1,0 mm2 ÷ 4 mm2

802031

1

PMO2(5/3)E

5

3

1,0 mm ÷ 10 mm

1,0 mm ÷ 4 mm

802021

1

PMO2(5/6)E

5

6

1,0 mm ÷ 10 mm

1,0 mm ÷ 4 mm

802011

1

škatuľa spájacia

škatuľa rozvetvovacia

PMO2
2

2

2

2

2

2

2

PMO2E
2

2

2
2

2

2

2
2

výhody kovovej inštalačnej škatule PMO2, PMO2E

• ľahká a rýchla montáž pomocou vonkajších držiakov škatule
• vďaka použitiu nerezovej ocele - PMO2E, tieto inštalačné škatule je možné použiť
v prostrediach namáhaných koróziou (v tuneloch, čističkách odpadových vôd) atď.
• ľahké vsunutie káblov (možnosť vysunutia priechodiek počas montáže)
• vysoká kvalita a estetika výrobku

www.baks.com.pl

NOVINK
NOVINKA

PMO2B, PMO2BE
KOVOVÁ INŠTALAČNÁ ŠKATUĽA SPÁJACIA-ROZVETVOVACIA S POISTKOU

Upevnenie káblov pred a za škatuľou max. 150 mm

stupeň
ochrany

IP 65

59
61

poistka

16

0

L1
N
PE

L1
N
PE

12

8

IP54 E90
nazwa:
symbol:
č kat.:

Škatuľa spájacia
PMO1 5/3
800400

M32

Ø9

Uv

N

150 mm

M32
M32

E-90

150 mm

L1

N

PE

M32

PMO2B(5/3)

M32

technické parametre
M32

M32

M32
M32

• PMO2B, PMO2BE (128x128x59)
• Ui=400 V, s funkčnou odolnosťou v požiari
E-90, podľa STN 92 0205 a ČSN 73 0895
• stupeň ochrany IP 65
• rozsah utesnenia káblov
od Ø 11 mm do Ø 24 mm
• priechodky sú z bezhalógenového materiálu
• použité keramické svorky vyrobené z keramiky
s vysokou tepelnou odolnosťou
• keramická poistka 2 A v púzdre zo skleneného
vlákna. [Na objednávku poistky s iným
menovitým prúdom]
materiál
PMO2B: Oceľ zinkovaná podľa PN-EN 10152, lakovaná
práškovou farbou RAL 2003
PMO2BE: Nerezová oceľ
PN-EN 10088, triedy 1.4301 (304),
lakovaná práškovou farbou RAL 2003

použitie
• spájanie ako aj rozvetvovanie káblov a vodičov
v systémoch E-30, E-60, E-90 s funkčnou
N
odolnosťou v požiari
• inštalačná škatuľa PMO2B, PMO2BE
je predurčená na použitie v požiarnych systémoch
ako sú napr. núdzové osvetlenie, hlasová
N
signalizácia požiaru, ovládanie dymových
klapiek atď.

doplňujúce informácie
• možnosť upevňovania škatúľ na stenu alebo
na strop
• možnosť upevniť škatule priamo v káblovom
žľabe alebo za pomoci držiaka škatule tiež do
káblových rebríkov alebo drôtených žľabov
• možnosť použiť plastové priechodky
s metrickým závitom M32

normy a posúdenia

BAKS - PROFESIONÁLNE KÁBLOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY

PRIEREZ VODIČOV

SYMBOL

KERAMICKÉ

VÝROBKU

SVORKY

PRIECHODKY

5

3

1,0 mm2 ÷ 10 mm2

5

3

1,0 mm2 ÷ 10 mm2

škatuľa spájacia

KAT.

KS

ČÍSLO

V BAL..

1,0 mm2 ÷ 10 mm2

802022

1

1,0 mm2 ÷ 10 mm2

805011

1

škatuľa rozvetvovacia

PMO2B
PMO2B(5/3)

PMO2BE
PMO2B(5/3)E

Množstvo žíl a ich prierez vhodných na spojenie v jednom otvore svorkovnice
škatuľa spájacia - rozvetvovacia
1 ÷ 10 mm2

výhody kovovej inštalačnej škatule PMO2B, PMO2BE

• ľahká a rýchla montáž pomocou vonkajších držiakov škatule
• vďaka použitiu nerezovej ocele - PMO2BE, tieto inštalačné škatule je možné použiť
v prostrediach namáhaných koróziou (v tuneloch, čističkách odpadových vôd) atď.
• ľahké vsunutie káblov (možnosť vysunutia priechodiek počas montáže)
• vysoká kvalita a estetika výrobku

PMO3, PMO3E
KOVOVÁ INŠTALAČNÁ ŠKATUĽA SPÁJACIA-ROZVETVOVACIA

Upevnenie káblov pred a za škatuľou max. 150 mm
PE
N
L1
L2
L3

stupeň
ochrany

max 150 mm

max 150 mm

85

IP 65

PE
N
L1
L2
L3

200
232

a

Káblová objímka
KSA

9x16
E-90

Uv

max 150 mm

143

N L1 L2 L3 PE

technické parametre
• PMO3, PMO3E (200x200x85)
• Ui=400 V, s funkčnou odolnosťou v požiari
E-90, podľa STN 92 0205 a ČSN 73 0895
• stupeň ochrany IP 65
• rozsah utesnenia káblov od Ø 7 mm do Ø 28 mm
• priechodky sú z bezhalógenového materiálu
• použité keramické svorky vyrobené z keramiky
s vysokou tepelnou odolnosťou
materiál
PMO3: Oceľ žiarovo zinkovaná
PN-EN ISO 1461:2011
lakovaná práškovou farbou RAL 2003
PMO3E: Nerezová oceľ
PN-EN 10088, triedy 1.4301 (304),
lakovaná práškovou farbou RAL 2003
normy a posúdenia

www.strader.eu

použitie
• spájanie ako aj rozvetvovanie káblov a vodičov
v systémoch E-30, E-60, E-90 s funkčnou
odolnosťou v požiari
• inštalačná škatuľa PMO3, PMO3E
je predurčená na použitie v požiarnych
systémoch ako sú napr. núdzové osvetlenie,
hlasová signalizácia požiaru, ovládanie
dymových klapiek atď.

doplňujúce informácie
• možnosť upevňovania škatúľ na stenu alebo
na strop
• možnosť upevniť škatule priamo v káblovom
žľabe alebo za pomoci držiaka škatule tiež
do káblových rebríkov alebo drôtených žľabov
• možnosť použiť plastové priechodky
s metrickým závitom M40

PRIEREZ VODIČOV

SYMBOL

KERAMICKÉ

KS

SVORKY

PRIECHODKY

KAT.

VÝROBKU

škatuľa spájacia

škatuľa rozvetvovacia

ČÍSLO

V BAL..

6

4

1,0 mm2 ÷ 16 mm2

1,0 mm2 ÷ 16 mm2

803011

1

6

4

1,0 mm2 ÷ 16 mm2

1,0 mm2 ÷ 16 mm2

803021

1

PMO3
PMO3(6/4)

PMO3E
PMO3(6/4)E

Množstvo žíl a ich prierez vhodných na spojenie v jednom otvore svorkovnice
škatuľa spájacia - rozvetvovacia
1 ÷ 16 mm2

výhody kovovej inštalačnej škatule PMO3, PMO3E

• ľahká a rýchla montáž pomocou vonkajších držiakov škatule
• vďaka použitiu nerezovej ocele - PMO3E, alebo ocele pokrytej hrubou vrstvou zinku
- PMO3, tieto inštalačné škatule je možné použiť v prostrediach namáhaných koróziou
(v tuneloch, čističkách odpadových vôd) atď.
• ľahké vsunutie káblov (možnosť vysunutia priechodiek počas montáže)
• vysoká kvalita a estetika výrobku

www.baks.com.pl

PMO3B, PMO3BE
KOVOVÁ INŠTALAČNÁ ŠKATUĽA SPÁJACIA-ROZVETVOVACIA S POISTKOU

Upevnenie káblov pred a za škatuľou max. 150 mm
stupeň
ochrany

PE
N
L1
L2
L3

max 150 mm

PE
N
L1
L2
L3

max 150 mm

85

IP 65

D01

143

Káblová objímka
KSA

9x16
E-90

Uv

max 150 mm

200
232

N L3 PE

technické parametre
• PMO3B, PMO3BE (200x200x85)
• Ui=400 V, funkčnou odolnosťou v požiari E-90,
podľa STN 92 0205 a ČSN 73 0895
• stupeň ochrany IP 65
• rozsah utesnenia káblov
od Ø 7 mm do Ø 28 mm
• priechodky sú z bezhalógenového materiálu
• použité keramické svorky vyrobené z keramiky
s vysokou tepelnou odolnosťou
• poistkové púzdro pre poistku typu D01
materiál
PMO3B: Oceľ žiarovo zinkovaná PN-EN ISO 1461:2011,
lakovaná práškovou farbou RAL 2003
PMO3BE: Nerezová oceľ
PN-EN 10088, triedy 1.4301 (304),
lakovaná práškovou farbou RAL 2003
normy a posúdenia

použitie
• spájanie ako aj rozvetvovanie káblov a vodičov
v systémoch E-30, E-60, E-90 s funkčnou
odolnosťou v požiari
• inštalačná škatuľa PMO3B, PMO3BE
je predurčená na použitie v požiarnych
systémoch ako sú napr. núdzové osvetlenie,
hlasová signalizácia požiaru, ovládanie
dymových klapiek atď.

doplňujúce informácie
• možnosť upevňovania škatúľ na stenu
alebo na strop
• možnosť upevniť škatule priamo v káblovom
žľabe alebo za pomoci držiaka škatule tiež
do káblových rebríkov alebo drôtených žľabov
• možnosť použiť plastové priechodky
s metrickým závitom M40

BAKS - PROFESIONÁLNE KÁBLOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY

PRIEREZ VODIČOV

SYMBOL

KERAMICKÉ

KS

SVORKY

PRIECHODKY

KAT.

VÝROBKU

škatuľa spájacia

škatuľa rozvetvovacia

ČÍSLO

V BAL..

6

4

1,0 mm2 ÷ 16 mm2

1,0 mm2 ÷ 16 mm2

803031

1

6

4

1,0 mm2 ÷ 16 mm2

1,0 mm2 ÷ 16 mm2

803041

1

PMO3B
PMO3B(6/4)

PMO3BE
PMO3B(6/4)E

Množstvo žíl a ich prierez vhodných na spojenie v jednom otvore svorkovnice
škatuľa spájacia - rozvetvovacia
1 ÷ 16 mm2

výhody kovovej inštalačnej škatule PMO3B, PMO3BE

• ľahká a rýchla montáž pomocou vonkajších držiakov škatule
• vďaka použitiu nerezovej ocele - PMO3BE, alebo ocele pokrytej hrubou vrstvou zinku
- PMO3B, tieto inštalačné škatule je možné použiť v prostrediach namáhaných koróziou
(v tuneloch, čističkách odpadových vôd) atď.
• ľahké vsunutie káblov (možnosť vysunutia priechodiek počas montáže)
• vysoká kvalita a estetika výrobku

PRÍKLADY MONTÁŽE INŠTALAČNÝCH ŠKATÚĽ E-90
SPÁJACICH-ROZVETVOVACÍCH NA KÁBLOVÉ ŽĽABY, REBRÍKY ALEBO KDRÔTENÉ ŽĽABY

NOVINK
NOVINKA

UPPO

UPPO

UPP

N

UPU

PMPO

N v káblovom
žľabe

NOVINK
NOVINKA
PMO4
v káblovom
žľabe

N

UPU

UPPO Držiak inštalačnej škatule

Na montáž držiaka na rebrík použite 2 kpl.
skrutiek SGKM8x14.

Na montáž inštalačnej škatule na držiak UPPO
použite 2 kpl. skrutiek SGKM6x12
Na montáž držiaka ku žľabu alebo rebríku použite
2 kpl. skrutiek SGKM6x12.
Pri káblových žľaboch o šírke 100 a 150 mm je
potrebné použiť dva držiaky UPPO

materiál

UPU Univerzálny držiak inštalačnej
škatule.

Montáž inštalačných škatúľ na káblové žľaby
a káblové rebríky.

Na montáž inštalačnej škatule na držiak UPU
použite 2 kpl. skrutiek SGKM6x12
Na montáž držiaka na žľab použite 2 kpl. skrutiek
SGKM6x12

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09

použitie

DRŽIAKY ŠKATÚĽ PRE KÁBLOVÉ ŽĽABY A REBRÍKY

www.strader.eu

N

UP1
technické parametre

UPPO

UPU

technické parametre
UPP

N

UP1, UP2

N

UPP Držiak inštalačnej škatule na drôtený
žľab
Držiaky UPP pre upevnenie inštalačných škatúľ
sa montujú na drôtené žľaby bez skrutiek. Pri
drôtených žľaboch o šírke 100 a 150 mm je
potrebné použiť dva držiaky UPP

materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09

použitie
Montáž inštalačných škatúľ na drôtené žľaby

UP1, UP2 Držiak inštalačnej škatule
na drôtený žľab

Držiaky UPP1 a UPP2, pre upevnenie inštalačných
škatúľ sa montujú na drôtené žľaby bez skrutiek.
Montaż inštalačných škatúľ na držiaky UPP, UP1,
UP2 sa vykoná pomocou skrutiek SGKM6x12

DRŽIAKY ŠKATÚĽ PRE DRÔTENÉ KÁBLOVÉ ŽĽABY

www.baks.com.pl

PROFESIONÁLNE KÁBLOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY
podľa DIN 4102-12, STN 92 205, ČSN 73 0895
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