
Electrical installations boxes · Non-halogen, , non-flammable, blue series · Brick wall boxes
Puszki elektroinstalacyjne · Seria niebieska bezhalogenowa, samogasnąca · Puszki podtynkowe 6.1

34 036 203 34 073 203

PN-E 93208 PN-E 93208

      klasa V0       klasa V0

75 mm 85 mm

49 mm 50 mm

70 mm 80 mm

81 mm 92 mm

24 g 45 g

60 szt. 36 szt.

  

6 osłabień do rur ø 20
2 osłabienia do rur ø 20
w komplecie pokrywa osłonowa

6 osłabień do rur ø 20
2 osłabienia do rur ø 20
w komplecie pokrywa osłonowa

Pierścienie dystansowe PD 70x12, PD 70x24
Pokrywa sygnlizacyjna E121
Pokrywa osłonowa WS70/80

Pokrywa osłonowa WS70/80

34 010 203 34 011 203

PN-IEC 60998-2-5, IEC 670 PN-IEC 60998-2-5, IEC 6708

      klasa V0       klasa V0

35 mm 2x35 mm

45 mm 45 mm

10 g 16 g

10 szt. 10 szt.

  

Puszki przystosowane do stosowania rozgałęzień prądo-
wych w ścianach oraz montażu czujników elektronicznych 

1 osłabienie do rury ø 20
 
w komplecie pokrywa licująca z puszką 

Puszki przystosowane do stosowania rozgałęzień prądo-
wych w ścianach oraz montażu czujników elektronicznych 

2 osłabienia do rur ø 20
 
w komplecie pokrywa licująca z puszką

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour

Niebieski / Blue

Norma / Norm

Certyfi katy / Certifi cates

Wymiary zewnętrzne / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

Głebokość / Depth (B)

   Rozstaw otworów do przykręcania przykrywy  
Distance of mounting to equipment boxes  (C)

Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę 
Distance between axises of hole 

Masa / Weight

Opakowanie zbiorcze / Collective package

Dodatkowe cechy / Additional characteristics 

w ścianach bocznych / in side walls
w dnie / at the bottom

Osprzęt / Equipment

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour

Niebieski / Blue

Norma / Norm

Certyfi katy / Certifi cates

Wymiary zewnętrzne / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

Głebokość / Depth (B)

Masa / Weight

Opakowanie zbiorcze / Collective package

Dodatkowe cechy / Additional characteristics 

w ścianach bocznych / in side walls
w dnie / at the bottom

Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings

Z70K

Z32

Z80K

Z2x32

70 mm z pokrywą

32 mm z pokrywą

80 mm z pokrywą

2x32 mm z pokrywą
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