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DZIĘKI WAM ODNOSIMY SUKCESY  
Nasze produkty rozwijamy dzięki nowoczesnym technologiom. Dla Was.
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ZALETY PUSZEK  
OGNIOODPORNYCH

ELASTYCZNE  
MEMBRANY

ŚRUBY ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

PUSZKA 
ZAWIERA  

ELEMENTY 
KOTWIĄCE

MONTAŻ  
TYLKO NA 

DWIE ŚRUBY

RÓŻNE RODZAJE 
ZACISKÓW

OCHRONA 
IP66

ZINTEGROWANA 
USZCZELKA IP66 DO 
POKRYWY

FUNKCJONALNOŚĆ 
W CZASIE POŻARU 
DO 90 MINUT

MATERIAŁ  
BEZHALOGENOWY

Ognioodporne puszki elektroinstalacyjne KSK wykonane są z materiału bezhalogenowego.
W przypadku pożaru mogą przewodzić prąd nawet przez 90 minut. Służą one do zapewnienia 

funkcjonalności np. wentylacji awaryjnej, oświetlenia dróg ewakuacyjnych czy sterowania 
drzwiami przeciwpożarowymi.

Tego typu puszki znajdziemy również w placówkach służby zdrowia, centrach handlowych, 
parkingach czy halach produkcyjnych.
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FILM 
INSTRUKTAŻOWY

KSK Z ZACISKAMI POJEDYNCZYMI

• łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom w obu-
dowie puszki zapewniając klasę szczelności IP 66

• W zestawie kotwy lub śruby do betonu, śruby ze stali nierdzewnej, 
słupki podporowe, listwa nośna, kostki ceramiczne

• przeznaczony głównie do instalacji trójfazowych
• łatwy dostęp do zacisków dzięki umiejscowieniu na słupkach

Typ Klasyfikacja odpor-
ności ogniowej

Wymiary (mm)
dł. x wys. x gł.

Ilość zacisków  
ceramicznych

Średnice kabli

KSK 100_PO E90, P90-R, PS90 101 x 101 x 63 5 1,5 - 6 mm2

KSK 125_PO10 E90, P90-R, PS90 126 x 126 x 76 5 1,5 - 10 mm2

KSK 175_PO16 E90, P90-R, PS90 176 x 126 x 90 5 1,5 - 16 mm2
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FILM 
INSTRUKTAŻOWY

KSK JEDNOFAZOWE

Typ Klasyfikacja odpor-
ności ogniowej

Wymiary (mm)
dł. x wys. x gł.

Ilość zacisków  
ceramicznych

Średnice kabli

KSK 100_PO4J E90, P90-R, PS90 101 x 101 x 63 1 1,5 - 4 mm2

KSK 100_PO6J E90, P90-R, PS90 101 x 101 x 63 1 1,5 - 6 mm2

KSK 100_PO10J E90, P90-R, PS90 101 x 101 x 63 1 1,5 - 10 mm2

• łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom  
w obudowie puszki zapewniając klasę szczelności IP 66

• W zestawie kotwy, śruby ze stali nierdzewnej, słupki podporowe, 
listwa nośna, kostka ceramiczna

• przeznaczony głównie do instalacji jednofazowych
• łatwy dostęp do zacisków dzięki umiejscowieniu na słupkach
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KSK 125_2PO6 KSK 175_2PO10
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FILM 
INSTRUKTAŻOWY

KSK Z ZACISKAMI POSZERZONYMI

• łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom w 
obudowie puszki zapewniając klasę szczelności IP 66

• W zestawie śruby do betonu, śruby ze stali nierdzewnej, listwa 
nośna, poszerzone kostki ceramiczne

• możliwość podłączenia wielu przewodów do jednego potencjału
• łatwy dostęp do zacisków dzięki umiejscowieniu na słupkach

Typ Klasyfikacja odpor-
ności ogniowej

Wymiary (mm)
dł. x wys. x gł.

Ilość zacisków  
ceramicznych

Średnice kabli

KSK 125_2PO6 E90, P90-R, PS90 126 x 126 x 76 5 1,5 - 6 mm2

KSK 175_2PO10 E90, P90-R, PS90 176 x 126 x 90 5 1,5 - 10 mm2
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KSK 125_DPO KSK 175_DPO
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FILM 
INSTRUKTAŻOWY

KSK DLA PRZEWODÓW  
TRANSMISJI DANYCH

• łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom  
w obudowie puszki zapewniając klasę szczelności IP 66

• w zestawie śruby do betonu, śruby ze stali nierdzewnej, listwa 
nośna, kostki ceramiczne

• możliwość podłączenia przewodów o małej średnicy
• łatwy dostęp do zacisków dzięki umiejscowieniu na słupkach

Typ Klasyfikacja odpor-
ności ogniowej

Wymiary (mm)
dł. x wys. x gł.

Ilość zacisków  
ceramicznych

Średnice kabli

KSK 125_DPO E90, P90-R, PS90 126 x 126 x 76 8 0,5 - 4 mm2

KSK 175_DPO E90, P90-R, PS90 176 x 126 x 90 14 0,5 - 4 mm2
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main lateral

secondary lateral

KSK 175_PO10PKSK 125_PO6P
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• łatwy montaż przewodów dzięki elastycznym membranom w obudowie puszki 
zapewniając klasę szczelności IP 66

• w zestawie śruby do betonu, śruby ze stali nierdzewnej, listwa nośna, kostki 
ceramiczne

• bezpiecznik zapewnia odłączenie linii podrzędnej w przypadku awarii lub przy 
temperaturze, która może nie być już bezpieczna dla urządzeń

• bezpiecznik 10 A, temperatura wyłączenia 150 °C
• łatwy dostęp do zacisków dzięki umiejscowieniu na słupkach

Typ Klasyfikacja odpor-
ności ogniowej

Wymiary (mm)
dł. x wys. x gł.

Ilość zacisków  
ceramicznych

Średnice kabli

KSK 125_PO6P E90, P90-R, PS90 126 x 126 x 76 5 + 1 1,5 - 6 mm2

KSK 175_PO10P E90, P90-R, PS90 176 x 126 x 90 5 + 1 1,5 - 10 mm2

linia podrzędna

linia główna

KSK Z BEZPIECZNIKIEM
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KS_PO

KS_2PO6, KS_2PO10

KS_PO4J, KS_PO6J, KS_PO10J

TP_PO

• część zapasowa do puszek KSK
• wysokiej jakości czeska ceramika
• możliwość zamiany pojedynczych i podwójnych listew zaciskowych
• do przekroju podłączonego przewodu 6 mm2

• część zapasowa do puszek KSK
• wysokiej jakości czeska ceramika
• wygodniejszy montaż
• możliwość połączenia większej ilości przewodów do jednego przyłącza

• do zastosowań jednofazowych
• najtańsza opcja
• atrakcyjny design
• łatwa instalacja

• do wszystkich ognioodpornych puszek
• natężenie prądu 10A
• obciążenie termiczne 150 °C

KOSTKI ZACISKOWE I BEZPIECZNIKI
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KPZ-1_PO

ČSN 73 0810
ČSN EN 1363-1:2013
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FILM 
INSTRUKTAŻOWY

• normy odporności: EI 15 - EI 120
• w przypadku pożaru zapewnia integralność przegrody,  

a tym samym zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia
• zainstalowane oprzyrządowanie i śruby mocujące
• otwory wlotowe wykonane z elastycznego materiału
• konstrukcja bezhalogenowa
• odpowiednia dla domów niskoenergetycznych i pasywnych
• Nagroda Złotego Płomienia
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INNOWACYJNOŚĆ
Nieustannie poszukujemy nowych sposobów 
udoskonalania naszej technologii oraz produktów.

ELASTYCZNOŚĆ I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Nasi klienci cieszą się kompleksową obsługą, a ich 
wymagania są rozwiązywane indywidualnie. Budujemy 
silne i długoterminowe partnerstwo biznesowe.

SZACUNEK
Szanujemy ludzi jako indywidualności. Dążymy do 
otwartego dialogu i wspólnych rozwiązań. Uprzejmość i 
wsparcie sprzyjają dobrym relacjom.

PRACA W ZESPOLE
Zdajemy sobie sprawę, że każdy pracownik przyczynia się 
do rozwoju firmy; tylko zmotywowane i współpracujące 
zespoły odnoszą sukcesy i stale osiągają zakładane cele.

EDUKACJA
Fachowość i podnoszenie umiejętności są integralną 
częścią strategii firmy.

BEZPIECZEŃSTWO
Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy są 
wpisane w całą działalność naszej firmy. Przestrzegamy 
surowych norm etycznych i kontroli pracy.
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Kopos Elektro PL Sp. z o. o.
ul. Giełdowa 12p, 52-438 Wrocław
Polska
Hala nr 19 (wjazd od ul. Mokronoskiej)

tel: +48 71 333 66 53
e-mail: kopos@kopos.pl
www.kopos.pl


