
Puszka ≥πczona szeregowo jest juø
rozwiπzaniem klasycznym. Stoso-
wana jest w instalacjach podtynko-

wych praktycznie kaødego typu: w do-
mach, biurach, instalacjach przemys≥o-
wych, czyli wszÍdzie, gdzie trzeba osadziÊ
osprzÍt w úcianie z tynkiem. Produkt
w swoich pierwotnych za≥oøeniach opra-
cowany zosta≥ doúÊ dawno, jednak w dal-
szym ciπgu jest unowoczeúniany i dopaso-
wywany do lokalnych uwarunkowaÒ. Fir-
ma Simet przyjÍ≥a politykÍ kreowania w≥a-
snych rozwiπzaÒ w oparciu o oryginalne,
autorskie pomys≥y. Dotyczy to takøe po-
dejúcia do puszek wielopolowych. Efek-
tem tego jest wdroøenie dwÛch typoszere-
gÛw puszek wielopolowych Multibox (do
pustych úcian) i Multiwall (podtynko-
wych). 

Puszki 
wielopolowe

Pomys≥ na produkt zosta≥ oparty na jed-
nym zasadniczym za≥oøeniu: po co ≥πczyÊ
wiele elementÛw, jeøeli moøna stworzyÊ
typoszereg puszek wielopolowych w jed-
nej bryle? BÍdπ one mia≥y wiÍcej prze-
strzeni wewnÍtrznej, moøna je szybciej
osadziÊ, a ich konstrukcja bÍdzie bardziej
przyjazna dla indywidualnych i precyzyj-
nych rozwiπzaÒ. Oczywiúcie puszka sze-
regowa ma teø swoje niepodwaøalne zale-
ty: jest taÒsza jako produkt oraz moøna po-
siadaÊ jej jeden typ i ≥πczyÊ go w dowolnej
d≥ugoúci zestawy. Koncepcja opracowana
przez firmÍ Simet posiada jednak wiele
cech, ktÛre decydujπ o jej przydatnoúci
i funkcjonalnoúci. Seria Multiwall (m≥od-
sza siostra podtynkowych puszek Multi-
box) obecnie ñ po stopniowym wprowa-

dzaniu na rynek ñ sk≥ada siÍ z czterech
wersji: 2-, 3-, 4- i 5-polowej.

Konstrukcja wewnÍtrzna
serii Multiwall

Puszki Multiwall standardowo wyposa-
øone sπ w wysuwane przegrody z wykona-
nymi w dolnych odcinkach os≥abieniami
ñ pozwalajπcymi na przeprowadzanie
przewodÛw ≥πczπcych poszczegÛlne ele-
menty osadzane w puszce. MoøliwoúÊ wy-

suwania przegrody zosta≥a tu przewidziana
opcjonalnie ñ przegrodÍ moøna po prostu
usunπÊ, gdy jest niepotrzebna. Stosowanie
przegrÛd wynika z zasady odizolowania
elementÛw elektrycznych od elektronicz-
nych w miejscach, gdzie sπsiadujπ one ze
sobπ. Przegrody poprawiajπ rÛwnieø
sztywnoúÊ ca≥ej konstrukcji puszek, ktÛre
ze wzglÍdu na d≥ugie úcianki boczne mo-
g≥yby ulegaÊ deformacji pod wp≥ywem
prac murarskich. Wewnπtrz puszek nie ma
øadnych przewÍøeÒ, dla uzyskania maksy-
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Po wprowadzeniu na rynek serii puszek wielopolowych Multibox do pustych úcian, firma Si-
met opracowa≥a i wdraøa do sprzedaøy kolejnπ seriÍ opartπ na podobnej koncepcji ñ puszki
Multiwall. Zastosowane rozwiπzania konstrukcyjne u≥atwiajπ instalacjÍ samych puszek, a tak-
øe montaø elementÛw wewnπtrz nich. G≥Ûwny nacisk po≥oøono na uzyskanie jak najwiÍkszej
przestrzeni wewnÍtrznej oraz moøliwoúÊ adaptacji puszek w zaleønoúci od przeznaczenia.

Rys. 1. Puszki szeregowe i wielopolowe rÛøniπ siÍ pod wzglÍdem moøliwoúci osadzenia osprzÍtu

Rys. 2. Seria Multiwall sk≥ada siÍ z czterech wersji: 2-, 3-, 4- i 5-polowej



malnie duøej przestrzeni montaøowej
i uøytkowej. WielkoúÊ tej przestrzeni zo-
sta≥a okreúlona w konstrukcji produktu ja-
ko priorytet. Jest to istotne dla elektroin-
stalatorÛw, poniewaø w puszkach montuje
siÍ coraz wiÍcej wyposaøenia, a ich wy-
miary muszπ pozostawaÊ tradycyjne, cho-
ciaøby ze wzglÍdu na stosowanie standar-
dowych narzÍdzi wykrawajπcych otwory,
jak i niekiedy z powodu ograniczonej prze-
strzeni.

Korpus Multiwall

Na zewnπtrz puszka ma specjalne pier-
úcienie okalajπce, ktÛre poprawiajπ stabil-
noúÊ zamocowania juø po wstÍpnym ogip-
sowaniu w úcianie. Taka struktura ze-
wnÍtrzna pozwala na mocne osadzenie
puszki, a takøe poprawia sztywnoúÊ ca≥ego
korpusu. DziÍki temu nawet pobieøne
i szybkie ogipsowanie pozwala na umoco-
wanie puszki w sposÛb szybki i pewny.
Nowe puszki posiadajπ os≥abienia w uk≥a-
dzie prostokπtnym, czyli pozwalajπ na
przy≥πczanie instalacji w takich w≥aúnie
uk≥adach. Moøna wiÍc ods≥oniÊ przestrzeÒ
puszki tam, gdzie jest taka potrzeba, a nie

jedynie tam, gdzie na to pozwala ñ czÍsto
niedostosowana ñ konstrukcja puszki.
Istotnym elementem jest takøe estetyka
produktu ñ puszki sπ precyzyjnie wykona-
ne i wykoÒczone.

Akcesoria

W standardzie, czyli w wersji sprzeda-
øowej, puszki wyposaøone sπ w pÛ≥prze-
grody i wkrÍty osprzÍtowe (tab. 1). Podob-
nie jak w innych puszkach podtynkowych,
dla zapewnienia ich sprawnego osadzania
a nastÍpnie odkrywania ich wnÍtrza, moø-
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Tabela 1. Puszki wielopolowe Multiwall

Oznaczenie handlowe M2x60F M3x60F M4x60F M5x60F

Numer katalogowy 33160008 33167008 33170008 33172008

Wymiary (d≥. x szer. x g≥.) 140 x 71 x 63 mm 211 x 71 x 63 mm 284 x 71 x 63 mm 353 x 71 x 63 mm

W komplecie
4 wkrÍty osprzÍtowe, 

2 wysuwane pÛ≥przegrody
6 wkrÍtÛw osprzÍtowych, 
4 wysuwane pÛ≥przegrody

8 wkrÍtÛw osprzÍtowych, 
6 wysuwanych pÛ≥przegrÛd

10 wkrÍtÛw osprzÍtowych, 
8 wysuwanych pÛ≥przegrÛd

OsprzÍt uzupe≥niajπcy

Pokrywa sygnalizacyjna PS1 PS1, PS2 PS1, PS2 PS1, PS2

Pokrywa zamykajπca PM1 PM1 i PM2 PM1 i PM2 PM1 i PM2

PierúcieÒ dystansowy PD60x12, PD60x24, PD60x30 PD60x12, PD60x24, PD60x30 PD60x12, PD60x24, PD60x30 PD60x12, PD60x24, PD60x30

Opakowanie zbiorcze 24 szt. 16 szt. 16 szt. 15 szt.

Rys. 3. 
WewnÍtrzne przegrody poprawiajπ
sztywnoúÊ i pe≥niπ funkcjÍ izolacyjnπ
oraz separujπcπ

Rys. 4. Schemat konstrukcji najwiÍkszej puszki 
z serii Multiwall oraz opcje akcesoriÛw



na zastosowaÊ pokrywy sygnalizacyjne
z tzw. Ñwπsamiî (zamiennik wczeúniej sto-
sowanej pomiÍtej gazety wciúniÍtej w kor-
pus puszki). S≥uøπ do tego dwa typy po-
kryw: PS1 ñ do zakrywania skrajnych pÛl
puszki oraz PS2 ñ do zamkniÍcia czÍúci
centralnej puszki (w puszkach 3-, 4- i 5-
polowych). Oznacza to, øe aby zakryÊ
w pe≥ni puszkÍ M2x60F trzeba uøyÊ
dwÛch pokryw PS1, a w przypadku pusz-
ki M3x60F dwÛch pokryw PS1 oraz poje-
dynczej (w úrodku) pokrywy PS2.

W indywidualnych przypadkach uni-
wersalnoúÊ puszek zapewniajπ pokrywy
PM1 i PM2. Dajπ one moøliwoúÊ zakry-
wania wnÍtrza ñ podobnie jak w wypadku
pokryw sygnalizacyjnych. Pokrywy PM1
zamykajπ zewnÍtrzne pola, a PM2 pole po-
≥oøone centralnie. Zamykanie poszczegÛl-
nych pÛl pozwala na umieszczanie w nich
elementÛw sterowniczych, elektronicz-
nych itp. i osadzenie obok osprzÍtu powiπ-
zanego funkcjonalnie z tym wyposaøe-
niem.

Dla lepszego pokrycia tynkiem czÍúci
puszek zamkniÍtych pokrywami moøna za-
stosowaÊ tradycyjne pierúcienie dystanso-
we PD60x12 (gruboúÊ 12 mm), PD60x24
(gruboúÊ 24 mm) lub teø najnowsze roz-
wiπzanie, czyli pierúcieÒ dystansowy, ktÛ-
ry moøna swobodnie dociπÊ do øπdanej
d≥ugoúci PD60x30 (gruboúÊ 30 mm ñ doci-
nanie do øπdanego wymiaru co 6 mm).
W tym uk≥adzie element osprzÍtowy, po-
dobnie jak w klasycznych puszkach do ele-
mentÛw elektronicznych (SE2x60 i SE-
2x60G), umieszczany jest nad powierzch-
niπ puszki. Zaletπ tego rozwiπzania jest
wiÍksza moøliwoúÊ ingerencji w pola za-
kryte pokrywami, ktÛre w razie potrzeby
moøna od gÛry odkrÍciÊ i wymieniaÊ
w nich elementy elektroniczne.

Mariusz M≥yÒczak

Autor jest g≥Ûwnym specjalistπ 

ds. marketingu w firmie Simet
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Rys. 5. Mocowanie osprzÍtu na puszce M2x60F z wykorzystaniem pokrywy PM1 
i pierúcienia PD60x24

Rys. 6. Po zamkniÍciu pokrywami PM1 i PM2 puszka pe≥ni rolÍ rozga≥Íünej

Rys. 7. Przed otynkowaniem przestrzeÒ puszki M2x60F zamyka siÍ pokrywami sygnalizacyjnymi PS1 
i PS2 ñ dla oznaczenia miejsca osadzenia puszki
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