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           Puszki elektroinstalacyjne 
                                        z osłoną IP 66 



Puszki elektroinstalacyjne serii KSK przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach o wyższych 
wymaganiach  ochrony instalacji elektrycznej przed dostaniem się wody.

Puszki spełniają wymagania stopnia ochronyIP 66 - pełna ochrona przed pyłem oraz zalaniem rozpryskującą 
się wodą. Dzięki temu mogą być z powodzeniem montowane również w pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności.

Otwory wlotowe puszek wyposażone są w miękką warstwę, służącą jednocześnie jako membrana 
uszczelniająca dla wprowadzonego kabla lub rurki elektroinstalacyjnej. Membranę można również całkowicie 
usunąć i zastosować przepusty z nakrętką; w tym przypadku zachowanie osłony zapewnia zintegrowany 
pierścień samouszczelniający o przekroju kołowym typu „oring”.

Korpus puszki opatrzony jest na górnej krawedzi uszczelką, która we współpracy z pokrywą doskonale chroni 
wewnętrzną przestrzeń puszki przed czynnikami zewnętrznymi.

Dzięki zastosowaniu materiału bezhalogenowego, puszki spełniają wymagania pod kątem instalacji 
elektrycznej w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach ochrony osób oraz zasobów materialnych.

Częścią opakowania są śruby nierdzewne służące do zamocowania pokrywy oraz zaślepki otworów 
montażowych w dnie puszki. Otwory te opatrzone są ponadto produkcyjnie uszczelką.

Puszki chronione są wzorem użytkowym.

KSK 80

materiał: PP, PC - samogasnący bezhalogenowy
rozmiary: 81 x 81 x 50 mm
otwory wlotowe: 8x Æ20 mm
kolor: jasnoszary RAL 7035
odporność termiczna: -25 - +60 °C

KSK 100
materiał: PP, PC - samogasnący bezhalogenowy
rozmiary: 101 x 101 x 61 mm
otwory wlotowe: 1x Æ20 mm; 7x Æ25 mm
kolor: jasnoszary RAL 7035
odporność termiczna: -25 - +60 °C

Modyfikacja puszki KSK 100 dostarczana jest również dla systemów z 
zachowaniem funkcjonowania w warunkach pożaru - patrz katalog: 
Systemy z zachowaniem funkcjonowania przy pożarze.

S-KSK 1 - listwa zaciskowa

materiał: PP - samogasnący bezhalogenowy
kolor: jasnoszary 
odporność termiczna: -40 - +85 °C

Listwa nadaje się dla puszek KSK 80 oraz KSK 100.
Umożliwia łatwy montaż na dnie puszek.
Przeznaczona jest dla maksymalnego 
napięcia 500 V. 

KSK 125

materiał: PP, PC - samogasnący bezhalogenowy
rozmiary: 126 x 126 x 74 mm
otwory wlotowe: 4x Æ20 mm; 6x Æ25 mm; 5x Æ32 mm
kolor: jasnoszary RAL 7035
odporność termiczna: -25 - +60 °C

KSK 175

materiał: PP, PC - samogasnący bezhalogenowy
rozmiary: 176 x 126 x 87 mm
otwory wlotowe: 7x Æ20 mm; 12x Æ25 mm; 

7x Æ32 mm; 3x Æ40 mm
kolor: jasnoszary RAL 7035
odporność termiczna: -25 - +60 °C

S-KSK 2 - listwa zaciskowa

materiał: PP - samogasnący bezhalogenowy
kolor: jasnoszary
odporność termiczna: -40 - +85 °C

Listwa nadaje się dla puszek KSK 125 oraz KSK 175.
Umożliwia montaż na wewnętrznych kolumnach lub bezpośrednio na 
dnie puszek.
Przeznaczona jest dla maksymalnego 
napięcia 500 V.
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