ISS Sisteme de coloane pentru instalaĿii

ColoanĽ pentru instalařii podea-tavan, ořel

ColoanĽ pentru instalařii podea-tavan, aluminiu

Installationssäule Industrie

Accesorii coloanĽ pentru instalařii
podea-tavan

ColoanĽ pentru instalařii podea, ořel

ColoanĽ pentru instalařii podea, aluminiu

-

06_LFS_Masterkatalog_Länder / ro / 05/08/2014 (LLExport_04193) / 05/08/2014

Montaj aparate

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

379

Coloane pentru instalaĿii pardosealĤ-plafon, tablĤ de oĿel
ColoanĤ pentru instalaĿii din tablĤ de oĿel cu capac din tablĤ de
oĿel
Tip

Culoare

ISS70110STSRW alb pur

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1 1,121.000 6286 53 0

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Set format din: 1 coloanĽ cu un compartiment cu fixare prin tensionare Lungime totalĽ:
2800 mm - 3700 mm, 1 element de fixare pe tavan cu dispozitiv de întindere 1 capac din tablĽ
de ořel Lungime: 2500 mm Se livreazĽ cu un perete de separařie de 2 m din PVC, precum ũi 2
cleme pentru capac.
Coloanele pentru instalařii sunt potrivite pentru montarea dozelor
seria 71GD...
Coloana pentru instalařii este montatĽ în prealabil ũi poate fi utilizatĽ imediat. UrmĽtoarele
accesorii pot fi utilizate adiřional, în funcřie de situařia de montaj.

380

OBO

LFS

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

Coloane pentru instalaĿii pardosealĤ-plafon, tablĤ de oĿel
ColoanĤ pentru instalaĿii din tablĤ de oĿel cu capac din PVC
Tip

Culoare

ISS70110STKRW alb pur

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1 1,100.000 6286 54 0

ū/buc.

St Ořel

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Set format din: 1 coloanĽ cu un compartiment cu fixare prin tensionare Lungime totalĽ:
2800 mm - 3700 mm 1 element de fixare pe tavan cu dispozitiv de întindere 1 capac din plastic
Lungime: 2500 mm Se livreazĽ cu un perete de separařie de 2 m din PVC, precum ũi 2 cleme
pentru capac.
Coloanele pentru instalařii sunt potrivite pentru montarea dozelor
seria 71GD...
Coloana pentru instalařii este montatĽ în prealabil ũi poate fi utilizatĽ imediat. UrmĽtoarele
accesorii pot fi utilizate adiřional, în funcřie de situařia de montaj.

MascĤ de acoperire
Tip

Culoare

Amb.

Greutate

bucatĽ kg/100 buc.
1
13.000 6286 80 0

ISS98B alb pur

ū/buc.

St Ořel
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Nr.art.

RamĽ pentru mascarea decupĽrii plĽcilor de tavan în zonele de trecere ale coloanei pentru
instalařii ISS98.

Fixare cu cleme
Tip

Amb.

Culoare

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
24.500 6286 80 2

ISS98KF 

St Ořel

Greutate

FS zincat în bandĽ

ū/buc.

Fixare cu cleme pentru profilul telescop al coloanelor pentru instalařii ISS98 pe ũinele portante
ale tavanelor intermediare sau suspendate.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

381

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISST70140
Tip

Amb.

Culoare SuprafařĽ Lung.

ISST70140RW alb pur 
eloxat
ISST70140EL 

Aluminiu Aluminiu

mm
3300
3300

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
820.000 6288 93 0
1
820.000 6288 93 3

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ColoanĽ ISS Twin pentru instalařii, din aluminiu, cu deschidere de 76,5 mm.
Set format din:
1 coloanĽ cu un compartiment cu fixare prin tensionare
Lungime totalĽ: 3300 mm - 3500 mm
1 element de fixare pe tavan cu dispozitiv de întindere
1 profil pentru montare canal
Lungime: 1000 mm
1 capac din aluminiu
Lungime: 1000 mm
Zona pentru montarea aparatelor este adecvatĽ pentru integrarea dozelor
cu blocare frontalĽ pentru montarea aparatelor din seria 71GD...
Coloana pentru instalařii este montatĽ în prealabil ũi poate fi utilizatĽ imediat. În funcřie de
situařia de montaj, puteři folosi urmĽtoarele accesorii.

PlacĤ de bazĤ pentru ISST70140
Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
18.500 6290 12 0
1
18.500 6290 12 4

ISSBP70140RW alb pur
ISSBP70140WA alb aluminiu

St Ořel

Greutate

ū/buc.

FSK zincat în bandĽ/acoperit cu material plastic

PlacĽ de pardosealĽ cu margine vizibilĽ de 30 mm ũi 4 perforařii care faciliteazĽ fixarea Ø 8,5
mm. Placa de pardosealĽ este recomandatĽ pentru montarea coloanelor de tip ISST70140,
ISSO70140 ũi ISST70140B.

Stabilizator intermediar pentru ISST70140
Tip

Amb.

Culoare

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
8.000 6290 16 0

ISSZ70140 alb pur

St Ořel

Greutate

FSK zincat în bandĽ/acoperit cu material plastic

ū/buc.

Stabilizator intermediar pentru rigidizarea suplimentarĽ a profilelor Twin. Adecvat pentru montare
pe coloanele tip ISST70140 ũi ISST70140B.

382

OBO

LFS

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
Cornier de fixare pentru ISST70140
Tip

Amb.

Culoare

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
8.500 6290 15 0

ISSBW70140RW alb pur

St Ořel

Greutate

ū/buc.

FSK zincat în bandĽ/acoperit cu material plastic

Cornier de fixare pentru fixarea pe perete a coloanelor de instalare Twin. Adecvat pentru
montare pe coloanele tip ISST70140 ũi ISST70140B.

Suport din cauciuc pentru ISST70140
Tip

Culoare

ISSGU70140 negru

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
5.000 6290 17 4

ū/buc.

GUM Cauciuc

Suport de cauciuc pentru fixarea fĽrĽ alunecare a coloanelor pentru instalařii podea-tavan. Baza
este recomandatĽ pentru montarea coloanelor pentru instalařii tipul ISST70140, ISSO70140 ũi
ISST70140B.

MascĤ tavan pentru ISST70140
Tip

Culoare

WAG70140TRW alb pur

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
28.600 6290 20 0

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

MascĽ pentru tavan destinatĽ obturĽrii curate a trecerii coloanelor prin tavan. AdecvatĽ pentru
coloanele pentru instalařii tip ISST70140 ũi ISST70140B.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

383

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISST70140B
Tip

Amb.

Culoare SuprafařĽ Lung.

Nr.art.

mm
3300
3300

bucatĽ kg/100 buc.
1
860.000 6290 01 0
1
860.000 6290 01 3

EL eloxat

ū/buc.

ISST70140BRW alb pur 
eloxat
ISST70140BEL 

Aluminiu Aluminiu

Greutate

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ColoanĽ ISS Twin pentru instalařii, din aluminiu, cu deschidere de 76,5 mm.
Set format din:
1 coloanĽ cu un compartiment cu fixare prin tensionare
Lungime totalĽ: 3300 mm - 3500 mm
1 posibilitate de fixare pentru sistemul de iluminare
1 element de fixare pe tavan cu dispozitiv de întindere ũi fixare pe tavan pentru
îmbinare cu dibluri tip ISSDB
1 profil pentru montare canal
Lungime: 1000 mm
1 capac din aluminiu
Lungime: 1000 mm
Zona pentru montarea aparatelor este adecvatĽ pentru integrarea dozelor
pentru montarea aparatelor din seria 71GD... Dispozitivul de fixare este ataũat la înĽlřimea
de1850 mm, propria sa înĽlřime fiind de 148 mm. ExistĽ posibilitatea creĽrii de diferite feluri de
spařii de lucru sau de iluminat folosind console de perete de la producĽtorii de iluminat.
Coloana pentru instalařii este montatĽ în prealabil ũi poate fi utilizatĽ imediat. În funcřie de
situařia de montaj, puteři folosi urmĽtoarele accesorii.

PlacĤ de bazĤ pentru ISST70140B
Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
18.500 6290 12 0
1
18.500 6290 12 4

ISSBP70140RW alb pur
ISSBP70140WA alb aluminiu

St Ořel

Greutate

ū/buc.

FSK zincat în bandĽ/acoperit cu material plastic

PlacĽ de pardosealĽ cu margine vizibilĽ de 30 mm ũi 4 perforařii care faciliteazĽ fixarea Ø 8,5
mm. Placa de pardosealĽ este recomandatĽ pentru montarea coloanelor de tip ISST70140,
ISSO70140 ũi ISST70140B.

Stabilizator intermediar pentru ISST70140B
Tip

Amb.

Culoare

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
8.000 6290 16 0

ISSZ70140 alb pur

St Ořel

Greutate

FSK zincat în bandĽ/acoperit cu material plastic

ū/buc.

Stabilizator intermediar pentru rigidizarea suplimentarĽ a profilelor Twin. Adecvat pentru montare
pe coloanele tip ISST70140 ũi ISST70140B.

384

OBO

LFS

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

06_LFS_Masterkatalog_Länder / ro / 05/08/2014 (LLExport_04193) / 05/08/2014

Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
Cornier de fixare pentru ISST70140B
Tip

Amb.

Culoare

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
8.500 6290 15 0

ISSBW70140RW alb pur

St Ořel

Greutate

ū/buc.

FSK zincat în bandĽ/acoperit cu material plastic

Cornier de fixare pentru fixarea pe perete a coloanelor de instalare Twin. Adecvat pentru
montare pe coloanele tip ISST70140 ũi ISST70140B.

Suport din cauciuc pentru ISST70140B
Tip

Culoare

ISSGU70140 negru

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
5.000 6290 17 4

ū/buc.

GUM Cauciuc

Suport de cauciuc pentru fixarea fĽrĽ alunecare a coloanelor pentru instalařii podea-tavan. Baza
este recomandatĽ pentru montarea coloanelor pentru instalařii tipul ISST70140, ISSO70140 ũi
ISST70140B.

MascĤ tavan pentru ISST70140B
Tip

Culoare

WAG70140TRW alb pur

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
28.600 6290 20 0

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

MascĽ pentru tavan destinatĽ obturĽrii curate a trecerii coloanelor prin tavan. AdecvatĽ pentru
coloanele pentru instalařii tip ISST70140 ũi ISST70140B.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

385

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSOG70140
Tip

Amb.

Culoare SuprafařĽ Lung.

Nr.art.

mm
3300
3300

bucatĽ kg/100 buc.
1
700.000 6289 08 8
1
700.000 6289 09 0

EL eloxat

ū/buc.

eloxat
ISSOG70140EL 
ISSOG70140RW alb pur 

Aluminiu Aluminiu

Greutate

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Coloane ISS, formĽ ovalĽ, din aluminiu cu deschidere a sistemului de 76,5 mm.
Set format din:
1 coloanĽ cu un compartiment cu fixare prin tensionare
Lungime totalĽ: 3300 mm - 3500 mm
1 element de fixare pe tavan cu dispozitiv de întindere
1 profil pentru montare canal
Lungime: 3000 mm
1 capac din aluminiu
Lungime: 3000 mm
Zona pentru montarea aparatelor este adecvatĽ pentru integrarea dozelor
cu blocare frontalĽ pentru montarea aparatelor din seria 71GD...
Coloana pentru instalařii este montatĽ în prealabil ũi poate fi utilizatĽ imediat. În funcřie de
situařia de montaj, puteři folosi urmĽtoarele accesorii.

PlacĤ de bazĤ pentru ISSOG70140
Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
18.500 6290 12 4
1
18.500 6290 12 0

ISSBP70140WA alb aluminiu
ISSBP70140RW alb pur

St Ořel

Greutate

ū/buc.

FSK zincat în bandĽ/acoperit cu material plastic

PlacĽ de pardosealĽ cu margine vizibilĽ de 30 mm ũi 4 perforařii care faciliteazĽ fixarea Ø 8,5
mm. Placa de pardosealĽ este recomandatĽ pentru montarea coloanelor de tip ISST70140,
ISSO70140 ũi ISST70140B.

Suport cauciuc pentru ISSOG70140
Tip

Culoare

ISSGU70140 negru

GUM Cauciuc

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
5.000 6290 17 4

ū/buc.

Suport de cauciuc pentru fixarea fĽrĽ alunecare a coloanelor pentru instalařii podea-tavan. Baza
este recomandatĽ pentru montarea coloanelor pentru instalařii tipul ISST70140, ISSO70140 ũi
ISST70140B.

386

OBO

LFS

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
RozetĤ tavan pentru ISSOG70140
Tip

Culoare

WAG70140O alb pur

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
23.400 6290 26 0

ū/buc.

06_LFS_Masterkatalog_Länder / ro / 05/08/2014 (LLExport_04193) / 05/08/2014

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

MascĽ pentru tavan destinatĽ obturĽrii curate a trecerii coloanelor prin tavan. AdecvatĽ pentru
coloanele pentru instalařii tip ISSO70140.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

387

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSOG70140 F
Tip

Culoare SuprafařĽ Lung.

eloxat
ISSOG70140FEL 
ISSOG70140FRW alb pur 

Aluminiu Aluminiu

mm
3300
3300

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
560.000 6289 09 2
1
560.000 6289 09 4

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ISS Installationssäule in ovaler Form aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit flexibelm Schlauch zur Decke
Gesamtlänge des Aluminiumprofils: 2300 mm
1 Deckenbefestigung mit flexibelm Schlauch
1 Oberteil Aluminium
Länge 2300 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist
zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen
der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplatte sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ
SAISSF müssen sep. bestellt werden. Die Bodenplatte und weiteres Zubehör finden Sie
nachfolgend.

PlacĤ de bazĤ pentru ISSOG70140F
Culoare

Amb.

SFISSFRW alb pur
SFISSFWAL alb aluminiu

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
600.000 6290 19 6
1
600.000 6290 19 7

ū/buc.

St Ořel

PlacĽ a bazei ca suport pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS 110100F,
140100F ũi ISSRM45F.

Conectare furtun pentru ISSOG70140F
Tip

Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
35.100 6290 19 8

SAISSF 

St Ořel

Greutate

VZ zincat

ū/buc.

Conectare furtun ca fixare pe tavan pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS
110100F ũi 140100F.

388

OBO

LFS

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
RozetĤ tavan pentru ISSOG70140F
Tip

Culoare

DAB-F RW alb pur

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
20.700 6290 26 9

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

RozetĽ tavan pentru obturarea trecerii prin tavan a furtunului flexibil.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

389

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISS70110
Tip

Amb.

Culoare SuprafařĽ Lung.

ISS70110RW alb pur 
eloxat
ISS70110EL 

Aluminiu Aluminiu

mm
3300
3300

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
750.000 6288 94 0
1
750.000 6288 94 3

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Coloane ISS din aluminiu cu deschidere a sistemului de 76,5 mm.
Set format din:
1 coloanĽ cu un compartiment ũi fixare prin tensionare
Lungime totalĽ: 3300 mm - 3500 mm
1 element de fixare pe tavan cu dispozitiv de întindere
1 capac din aluminiu
Lungime: 3000 mm
Coloana pentru instalařii este recomandatĽ pentru montarea dozelor pentru aparate din
seria 71GD... Opřional, existĽ posibilitatea de a monta un perete despĽrřitor de tip TW
(6288256) precum ũi
o clemĽ pentru capac tip KL80A (6288640).
Coloana pentru instalařii este montatĽ în prealabil ũi poate fi utilizatĽ imediat. În funcřie de
situařia de montaj, puteři folosi urmĽtoarele accesorii.

PlacĤ pentru bazĤ pentru ISS70110
Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
44.600 6290 10 0
1
16.300 6290 10 4

ISSBP70110RW alb pur
ISSBP70110WA alb aluminiu

St Ořel

Greutate

ū/buc.

FSK zincat în bandĽ/acoperit cu material plastic

PlacĽ de pardosealĽ cu margine vizibilĽ de 30 mm ũi 4 perforařii care faciliteazĽ fixarea Ø 8,5
mm. Placa de pardosealĽ este recomandatĽ pentru montarea coloanelor de tip ISS70110.

Suport din cauciuc pentru ISS70110
Tip

Culoare

ISSGU70110 negru

GUM Cauciuc

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
5.000 6290 17 0

ū/buc.

Suport de cauciuc pentru fixarea fĽrĽ alunecare a coloanelor pentru instalařii podeatavan. Suportul de cauciuc este recomandat pentru montarea coloanelor pentru instalařii tipul
ISS70110.

390

OBO

LFS

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
MascĤ tavan pentru ISS 70110
Culoare Dim. Dim.
a
b

Tip

mm mm
G-AWAG70110RW alb pur 178 138

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
16.000 6278 84 0

ū/buc.

Aluminiu Aluminiu

PiesĽ de trecere prin perete închisĽ, destinatĽ închiderii trecerilor prin perete la montarea
consolelor. Este de asemenea potrivitĽ ca piesĽ de trecere prin tavan pentru coloanele de
instalařii ISS.

Perete de separaĿie pentru ISS70110

8,4

Tip

Lung.

51

mm
GA-TW70 2000

Potrivit pentru
adâncime de canal

m
70

St Ořel

2

Nr.art.

kg/100 m
51.500 6279 71 1

ū/m

Perete de separařie pentru separarea canalului din aluminiu pentru montaj aparate Rapid 80 GA
ũi a coloanelor de instalařii pentru instalarea diferitelor nivele de tensiune.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

8,4

Amb. Greutate

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

391

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISS140110
Tip

Amb.

Culoare SuprafařĽ Lung.

ISS140110RW alb pur 
eloxat
ISS140110EL 

Aluminiu Aluminiu

mm
3300
3300

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1 1,370.000 6288 96 0
1 1,710.000 6288 96 3

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Coloane ISS din aluminiu cu deschidere a sistemului de 76,5 mm.
Set format din:
1 coloanĽ cu douĽ compartimente ũi fixare prin tensionare
Lungime totalĽ: 3300 mm - 3500 mm
1 element de fixare pe tavan cu dispozitiv de întindere
2 capace din aluminiu
Lungime: 3000 mm
Coloana este recomandatĽ pentru montarea dozelor de aparate din
seria 71GD.... Opřional, existĽ posibilitatea de a monta un perete de separařie de tip TW
(6288256) precum ũi o clemĽ pentru capac tip KL80A (6288640).
Coloana pentru instalařii este montatĽ în prealabil ũi poate fi utilizatĽ imediat. În funcřie de
situařia de montaj, puteři folosi urmĽtoarele accesorii.

PlacĤ pentru bazĤ pentru ISS140110
Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
106.000 6290 13 0
1
106.000 6290 13 4

ISSBP140110RW alb pur
ISSBP140110WA alb aluminiu

St Ořel

Greutate

ū/buc.

FSK zincat în bandĽ/acoperit cu material plastic

PlacĽ de pardosealĽ cu margine vizibilĽ de 30 mm ũi 4 perforařii care faciliteazĽ fixarea Ø 8,5
mm. Placa de pardosealĽ este recomandatĽ pentru montarea coloanelor de tip ISS140110.

Suport din cauciuc pentru ISS 140110
Tip

Culoare

ISSGU140110 negru

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
9.000 6290 17 6

ū/buc.

GUM Cauciuc
Suport de cauciuc pentru fixarea fĽrĽ alunecare a coloanelor pentru instalařii podea-tavan.
Suportul de cauciuc este recomandat pentru montarea coloanelor pentru instalařii tipul
ISS140110.
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
MascĤ tavan pentru ISS 140110
Tip

Amb.

Culoare

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
32.000 6290 24 0

WAG140110RW alb pur

ū/buc.

Aluminiu Aluminiu

MascĽ pentru tavan destinatĽ obturĽrii curate a trecerii coloanelor prin tavan. AdecvatĽ pentru
coloanele pentru instalařii tip ISS140110.

Perete de separaĿie pentru ISS140110

8,4

Tip

Lung.

51

mm
GA-TW70 2000

Potrivit pentru
adâncime de canal

m
70

St Ořel

2

Nr.art.

kg/100 m
51.500 6279 71 1

ū/m

Perete de separařie pentru separarea canalului din aluminiu pentru montaj aparate Rapid 80 GA
ũi a coloanelor de instalařii pentru instalarea diferitelor nivele de tensiune.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

8,4

Amb. Greutate

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol
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393

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSRM45
Tip

Culoare SuprafařĽ Lung.

ISSRM45RW alb pur 
eloxat
ISSRM45EL 

Aluminiu Aluminiu

mm
3300
3300

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
510.000 6290 08 6
1
510.000 6290 08 7

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ISS ColoanĽ de instalare din aluminiu.
Set format din :
1 coloanĽ cu un compartiment cu fixare prin tensionare
Lungime totalĽ : 3300 mm - 3500 mm
1 element de fixare pe tavan cu dispozitiv de întindere
1 capac din aluminiu
Lungime 3000 mm
Designul acestei coloane de instalare ISS se bazeazĽ pe un profil din aluminiu foarte subřire,
rotund, care prezintĽ pe latura frontalĽ un capac neted din seria de canale
Rapid 45. Deschiderea sistemului de 45 mm este recomandatĽ pentru montarea directĽ a
aparatelor de comutare ũi cuplare Modul 45.

Suport din cauciuc pentru ISSRM45
Culoare

ISSRGU negru

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
1.450 6290 17 8

ū/buc.

GUM Cauciuc
Suport de cauciuc pentru fixarea fĽrĽ alunecare a coloanelor pentru instalařii podea-tavan
ISSRM45.

MascĤ tavan pentru ISSRM45
Tip

Culoare

WAGRM45 alb pur

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
12.900 6290 26 4

ū/buc.

MascĽ închisĽ pentru tavan destinatĽ obturĽrii trecerii coloanelor pentru instalařii prin tavan tip
ISSRM45.
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
Perete de separaĿie pentru ISSRM45
Tip

Culoare

Lung.

mm
2371 40 gri deschis 2000

PVC PoliclorurĽ de vinil

Amb. Greutate

Nr.art.

m kg/100 m
60
13.500 6023 09 6

ū/m
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Perete despĽrřitor pentru separarea canalului WDK, cu înĽlřimea de 40 mm ũi diferite coloane
pentru instalařii ISS pentru montajul cu nivel diferit de tensiune.
Pereřii despĽrřitori se monteazĽ pe nervura bazei canalului.
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395

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSRM45F
Tip

Culoare SuprafařĽ Lung.

ISSRM45FRW alb pur 
eloxat
ISSRM45FEL 

Aluminiu Aluminiu

mm
2300
2300

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
380.000 6290 09 5
1
380.000 6290 09 7

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ColoanĽ ISS de instalare din aluminiu cu tub flexibil pânĽ la tavan.
Set compus din:
1 coloanĽ cu douĽ compartimente cu tub flexibil pânĽ la tavan
Lungime totalĽ: 2300 mm
1 tub flexibil, lungime: 1500 mm
1 capac din aluminiu
Lungime: 2300 mm
Designul acestei coloane ISS pentru instalařii se bazeazĽ pe un profil din aluminiu foarte subřire,
rotund care prezintĽ pe latura frontalĽ un capac neted din seria de canale Rapid 45.
Deschiderea sistemului de 45 mm este recomandatĽ pentru montarea directĽ a aparatelor de
comutare ũi cuplare Modul 45.
Placa bazei ca suport, tip SFISSF, ũi piesa de conectare a tubului la tavan, tip SAISSF, se
comandĽ separat (vezi articolul urmĽtor).

PlacĤ de bazĤ pentru ISSRM45F
Culoare

Amb.

SFISSFRW alb pur
SFISSFWAL alb aluminiu

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
600.000 6290 19 6
1
600.000 6290 19 7

ū/buc.

St Ořel

PlacĽ a bazei ca suport pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS 110100F,
140100F ũi ISSRM45F.

Conectare furtun pentru ISSRM45F
Tip

Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
35.100 6290 19 8

SAISSF 

St Ořel

Greutate

VZ zincat

ū/buc.

Conectare furtun ca fixare pe tavan pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS
110100F ũi 140100F.
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
MascĤ tavan pentru ISSRM45F
Tip

Amb.

Culoare

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
20.700 6290 26 9

DAB-F RW alb pur

ū/buc.

St Ořel
RozetĽ tavan pentru obturarea trecerii prin tavan a furtunului flexibil.

Perete de separaĿie pentru ISSRM45F
Tip

Culoare

Lung.

mm
2371 40 gri deschis 2000

PVC PoliclorurĽ de vinil

Amb. Greutate

Nr.art.

m kg/100 m
60
13.500 6023 09 6

ū/m
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Perete despĽrřitor pentru separarea canalului WDK, cu înĽlřimea de 40 mm ũi diferite coloane
pentru instalařii ISS pentru montajul cu nivel diferit de tensiune.
Pereřii despĽrřitori se monteazĽ pe nervura bazei canalului.
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Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISS110100R
Tip

Culoare SuprafařĽ Dim. Dim.
A
B

ISS110100RRW alb pur 
eloxat
ISS110100REL 

Aluminiu Aluminiu

mm mm
780 3000
780 3000

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1 1,000.000 6289 06 0
1 1,000.000 6289 06 3

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ISS ColoanĽ de instalare din aluminiu cu řeavĽ de dimensiuni mici ce ajunge pânĽ la tavan.
Set compus din:
1 coloanĽ cu un compartiment cu dispozitiv de întindere
Lungime totalĽ: 3300 mm - 3500 mm
1 Dispozitiv de întindere pentru tensionarea sub tavan
1 Instalařie din aluminiu care poate fi echipatĽ
Lungime: 780 mm
Coloana prezintĽ în zona destinatĽ montĽrii aparatelor o deschidere de 76,5 mm ũi este
recomandatĽ pentru montarea dozelor de aparate din seria 71GD...

MascĤ tavan pentru ISS110100R
Culoare

WAG140100RRW alb pur

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
14.000 6290 29 0

ū/buc.

St Ořel

MascĽ pentru tavan destinatĽ obturĽrii curate a trecerii coloanelor prin tavan. AdecvatĽ pentru
coloanele pentru instalařii ISS110100R ũi ISS140100R.

PlacĤ pentru bazĤ pentru ISS110100
Tip

Culoare

ISSBP110100RW alb pur
ISSBP110100WA alb aluminiu

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
43.600 6290 33 0
1
43.600 6290 33 1

ū/buc.

PlacĽ pardosealĽ pentru fixarea ISS110100 e podea. Placa pentru pardosealĽ cu margine
vizibilĽ are 4 perforařii care faciliteazĽ fixarea Ø 8,5 mm.
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
Suport din cauciuc pentru ISS110100R
Tip

Culoare

Amb.

Greutate

Nr.art.

ISSGU110100 

bucatĽ kg/100 buc.
1
4.500 6290 35 8

GUM Cauciuc

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Suport de cauciuc pentru fixarea fĽrĽ alunecare a coloanelor pentru instalařii podea-tavan tipul
ISS110100.
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Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISS110100F
Culoare SuprafařĽ Dim. Dim. Dim.
A
B
C

Tip

ISS110100FRW alb pur 
eloxat
ISS110100FEL 

Aluminiu Aluminiu

mm mm mm
780 2300 1500
780 2300 1500

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
790.000 6289 04 0
1
790.000 6289 04 3

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ColoanĽ ISS de instalare din aluminiu cu tub flexibil pânĽ la tavan.Set format din : 1 coloanĽ cu
un compartiment cu tub flexibil pânĽ la tavan. Lungime totalĽ: 2300 mm 1 tub flexibil, lungime:
1500 mm 1 instalařie din aluminiu care poate fi echipatĽ Lungime: 780 mm Coloana pentru
instalařii prezintĽ în zona destinatĽ montĽrii aparatelor o deschidere de 76,5 mm ũi este
recomandatĽ pentru montarea dozelor de aparate din seria 71GD... Placa bazei ca suport, tip
SFISSF, ũi piesa de conectare a tubului la tavan, tip SAISSF, se comandĽ separat (vezi articolul
urmĽtor).

PlacĤ pentru bazĤ pentru ISS110100F
Culoare

Amb.

SFISSFRW alb pur
SFISSFWAL alb aluminiu

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
600.000 6290 19 6
1
600.000 6290 19 7

ū/buc.

St Ořel

PlacĽ a bazei ca suport pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS 110100F,
140100F ũi ISSRM45F.

Conectare furtun pentru ISS110100F
Tip

Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
35.100 6290 19 8

SAISSF 

St Ořel

Greutate

VZ zincat

ū/buc.

Conectare furtun ca fixare pe tavan pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS
110100F ũi 140100F.
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
MascĤ tavan pentru ISS110100F
Tip

Culoare

DAB-F RW alb pur

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
20.700 6290 26 9

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

RozetĽ tavan pentru obturarea trecerii prin tavan a furtunului flexibil.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

401

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISS140100R
Tip

Culoare SuprafařĽ Dim. Dim.
A
B

ISS140100RRW alb pur 
eloxat
ISS140100REL 

Aluminiu Aluminiu

mm mm
780 3000
780 3000

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1 1,390.000 6289 07 0
1 1,390.000 6289 07 3

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ISS ColoanĽ de instalare din aluminiu cu řeavĽ de dimensiuni mici ce ajunge pânĽ la tavan.
Set format din:
1 coloanĽ cu douĽ compartimente cu dispozitiv de întindere
Lungime totalĽ: 3300 mm - 3500 mm
1 element de fixare pe tavan cu dispozitiv de întindere
1 capac din aluminiu
Lungime: 780 mm
Coloana dispune de o deschidere de 76,5 mm în zona de montare a aparatelor ũi este
recomandatĽ pentru montarea dozelor de aparate din seria 71GD...

MascĤ tavan pentru ISS140100R
Culoare

WAG140100RRW alb pur

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
14.000 6290 29 0

ū/buc.

St Ořel

MascĽ pentru tavan destinatĽ obturĽrii curate a trecerii coloanelor prin tavan. AdecvatĽ pentru
coloanele pentru instalařii ISS110100R ũi ISS140100R.

PlacĤ de bazĤ pentru ISS140100R
Tip

Culoare

ISSBP140100RW alb pur
ISSBP140100WA alb aluminiu

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
57.200 6290 33 6
1
57.200 6290 33 7

ū/buc.

PlacĽ pardosealĽ pentru fixarea ISS140100 pe podea. Placa pentru pardosealĽ cu margine
vizibilĽ are 4 perforařii care faciliteazĽ fixarea Ø 8,5 mm.
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
Suport din cauciuc pentru ISS140100R
Tip

Culoare

Amb.

Greutate

Nr.art.

ISSGU140100 

bucatĽ kg/100 buc.
1
6.500 6290 36 2

GUM Cauciuc

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Suport de cauciuc pentru fixarea fĽrĽ alunecare a coloanelor pentru instalařii podea-tavan tipul
ISS140100.
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Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISS140100F
Culoare SuprafařĽ Dim. Dim. Dim.
A
B
C

Tip

ISS140100FRW alb pur 
eloxat
ISS140100FEL 

Aluminiu Aluminiu

mm mm mm
780 2300 1500
780 2300 1500

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1 1,100.000 6289 05 0
1 1,100.000 6289 05 3

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ColoanĽ ISS de instalare din aluminiu cu tub flexibil pânĽ la tavan.Set format din : 1 coloanĽ cu
douĽ compartimente cu tub flexibil pânĽ la tavan. Lungime totalĽ: 2300 mm 1 tub flexibil,
lungime: 1500 mm 1 capac din aluminiu Lungime: 780 mm Coloana pentru instalařii prezintĽ în
zona destinatĽ montĽrii aparatelor o deschidere de 76,5 mm ũi este recomandatĽ pentru
montarea dozelor de aparate din seria 71GD... Placa bazei ca suport, tip SFISSF, ũi piesa de
conectare a tubului la tavan, tip SAISSF, se comandĽ separat (vezi articolul urmĽtor).

PlacĤ de bazĤ pentru ISS140100F
Culoare

Amb.

SFISSFRW alb pur
SFISSFWAL alb aluminiu

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
600.000 6290 19 6
1
600.000 6290 19 7

ū/buc.

St Ořel

PlacĽ a bazei ca suport pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS 110100F,
140100F ũi ISSRM45F.

Conectare furtun pentru ISS140100F
Tip

Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
35.100 6290 19 8

SAISSF 

St Ořel

Greutate

VZ zincat

ū/buc.

Conectare furtun ca fixare pe tavan pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS
110100F ũi 140100F.
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
MascĤ tavan pentru ISS140100F
Tip

Culoare

DAB-2F alb pur

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
27.100 6290 38 2

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

RozetĽ tavan pentru obturarea trecerii prin tavan a furtunului flexibil.
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Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSDM45
Tip

Culoare SuprafařĽ Lung.

ISSDM45RW alb pur 
eloxat
ISSDM45EL 

Aluminiu Aluminiu

mm
3300
3300

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1 1,172.000 6289 97 0
1 1,172.000 6289 97 2

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ISS ColoanĽ de instalare din aluminiu.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 3300 mm - 3500 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteil Aluminium Länge 3000 mm
Die oben an die ISS Installationssäule angebrachte Spannvorrichtung kann von 300 - 500 mm
variabel verstellt werden. Die Farben sind wahlweise blank Aluminium eloxiert oder reinweiß. Die
Säule basiert auf einem schlanken, ovalen Aluminiumprofil. Gegenüberliegend befinden sich
zwei 45mm-Systemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45 Einbaugeräten.

Suport din cauciuc pentru ISSDM45R
Culoare

ISSGUDM45 

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
4.600 6290 37 2

ū/buc.

GUM Cauciuc

Suport de cauciuc pentru fixarea fĽrĽ alunecare a coloanelor pentru instalařii podea-tavan tipul
ISSDM45.

MascĤ tavan pentru ISSDM45R
Tip

Culoare

WAGDM45 alb pur

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
46.800 6290 38 7

ū/buc.

St Ořel
MascĽ pentru tavan destinatĽ obturĽrii trecerii coloanelor prin tavan, tipul ISSDM45.
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
PlacĤ de bazĤ pentru ISSDM45
Tip

Culoare

ISSBPDM45RW alb pur
ISSBPDM45WA alb aluminiu

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
39.000 6290 34 7
1
39.000 6290 34 8

ū/buc.

St Ořel

PlacĽ de pardosealĽ cu margine vizibilĽ de 30 mm ũi 4 perforařii care faciliteazĽ fixarea Ø 8,5
mm.

Perete de separaĿie pentru ISSDM45R
Tip

Culoare

Lung.

mm
2371 40 gri deschis 2000

PVC PoliclorurĽ de vinil

Amb. Greutate

Nr.art.

m kg/100 m
60
13.500 6023 09 6

ū/m
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Perete despĽrřitor pentru separarea canalului WDK, cu înĽlřimea de 40 mm ũi diferite coloane
pentru instalařii ISS pentru montajul cu nivel diferit de tensiune.
Pereřii despĽrřitori se monteazĽ pe nervura bazei canalului.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

407

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSDM45F
Tip

Culoare SuprafařĽ Lung.

ISSDM45FRW alb pur 
eloxat
ISSDM45FEL 

Aluminiu Aluminiu

mm
2300
2300

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
871.000 6289 97 4
1
871.000 6289 97 6

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ISS ColoanĽ de instalare din aluminiu.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit 2 flexiblen Schläuchen zur Decke
Gesamtlänge des Aluminiumprofils: 2300 mm
2 Oberteil Aluminium Länge 2300 mm
Die Farben sind wahlweise reinweiß oder eloxiert. Gegenüberliegend befinden sich zwei 45mmSystemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45 Einbaugeräten. Placa bazei ca suport, tip
SFISSF, ũi piesa de conectare a tubului la tavan, tip SAISSF, se comandĽ separat (vezi articolul
urmĽtor).

PlacĤ de bazĤ pentru ISSDM45F
Culoare

Amb.

SFISSFRW alb pur
SFISSFWAL alb aluminiu

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
600.000 6290 19 6
1
600.000 6290 19 7

ū/buc.

St Ořel

PlacĽ a bazei ca suport pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS 110100F,
140100F ũi ISSRM45F.

Conectare furtun pentru ISSDM45F
Tip

Culoare

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
35.100 6290 19 8

SAISSF 

St Ořel

Greutate

VZ zincat

ū/buc.

Conectare furtun ca fixare pe tavan pentru coloanele de instalařii cu tub pânĽ la tavan, tip ISS
110100F ũi 140100F.

408

OBO

LFS
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Tip

Coloane pentru instalaĿii pe pardosealĤ-tavan, aluminiu
MascĤ tavan pentru ISSDM45F
Tip

Amb.

Culoare

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
27.100 6290 38 2

DAB-2F alb pur

ū/buc.

St Ořel
RozetĽ tavan pentru obturarea trecerii prin tavan a furtunului flexibil.

Perete de separaĿie pentru ISSDM45F
Tip

Culoare

Lung.

mm
2371 40 gri deschis 2000

PVC PoliclorurĽ de vinil

Amb. Greutate

Nr.art.

m kg/100 m
60
13.500 6023 09 6

ū/m
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Perete despĽrřitor pentru separarea canalului WDK, cu înĽlřimea de 40 mm ũi diferite coloane
pentru instalařii ISS pentru montajul cu nivel diferit de tensiune.
Pereřii despĽrřitori se monteazĽ pe nervura bazei canalului.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

409

ColoanĤ pentru instalaĿii, industrialĤ
Profil coloanĤ industrialĤ, tip ISS160160IP4

8

Greutate

20

Nr.art.
19

ISS160160IP4 EL eloxat

Aluminiu Aluminiu

mm
4000

bucatĽ kg/100 buc.
1 4,055.000 6290 40 4

ū/buc.

EL eloxat

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ColoanĽ instalařii ISS pentru echiparea zonelor de lucru în secřii de producřie. Profilul eloxat din
aluminiu, execuřie grea, are douĽ laturi opuse cu deschidere de 76,5 mm pentru montajul
dozelor de aparate din seriile 71 GD... sau suporři de montaj din seriile 71 MT... Toate cele 4
laturi ale profilului au cîte o degajare de montaj cu mĽrime nominalĽ 8 pentru montajul diferitelor
accesorii pentru funcřii suplimentare. Setul de livrare conřine profilul , capacele cu lungime de
2000 mm ũi o pungĽ cu 20 cleme fixare tip RKV3V. DouĽ canale închise în interiorul profilului
pot fi folosite pentru aer comprimat.

68
R3,4

160

Amb.

76,50
120

SuprafařĽ Lung.

12

Tip

0

120

Capac
Culoare SuprafařĽ Lung.

GA-OTEL 

eloxat

Aluminiu Aluminiu

mm
2000

Amb. Greutate
m
2

Nr.art.

kg/100 m
38.300 6279 72 3

ū/m

EL eloxat

Capac din aluminiu pentru închiderea canalelor pentru montaj aparate Rapid GA ũi a coloanelor
de instalařii ISS cu o deschidere de 76,5. Consolele de tipul RKV3V garanteazĽ
fixarea capacului ũi contactul electric în partea inferioarĽ a canalului ũi a coloanele de
instalařii. ExistĽ 6 console premontate incluse pentru o lungime de livrare de 2,000 mm.

ClemĤ de zĤvorâre
Tip

RKV3V

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
20
0.085 6288 70 0

ū/buc.
Cleme de zĽvorâre destinate îmbinĽrii mecanice ũi conexiunii electrice dintre capac ũi baza
canalului. Adaptat pentru capacele sistemelor Rapid 45, Rapid 80 ũi ISS.
În cazul acoperirii tĽieturilor trebuie sĽ se respecte urmĽtoarele valori minime.
L<1000 mm: 4 bucĽři
L=1000 - 2000 mm: 6 bucĽři
L>2000 mm: 8 bucĽři

410

OBO

LFS

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol
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Tip

ColoanĤ pentru instalaĿii, industrialĤ
8

Profil coloanĤ industrialĤ, tip ISS160160IP6

20

Amb.

SuprafařĽ Lung.

Greutate

Nr.art.

68

160

mm
6000

ISS160160IP6 EL eloxat

Aluminiu Aluminiu

0

bucatĽ kg/100 buc.
1 6,020.000 6290 40 6

ū/buc.

EL eloxat

ColoanĽ instalařii ISS pentru echiparea zonelor de lucru în secřii de producřie. ColoanĽ instalařii
ISS pentru echiparea zonelor de lucru în secřii de producřie. Toate cele 4 laturi ale profilului au
cîte o degajare de montaj cu mĽrime nominalĽ 8 pentru montajul diferitelor accesorii pentru
funcřii suplimentare. Setul de livrare conřine profilul , capacele cu lungime de 2000 mm ũi o
pungĽ cu 20 cleme fixare tip RKV3V. DouĽ canale închise în interiorul profilului pot fi folosite
pentru aer comprimat.

120

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

R3,4

76,50
120

12

Tip
19

Fixare pe tavan pentru coloane de instalaĿii industriale
403

Tip

90

166

SuprafařĽ Lung.

ISS160160DB WA alb aluminiu 

mm
403

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
443.600 6290 43 6

ū/buc.

St Ořel

Fixarea pe tavan pentru coloanĽ de instalařii ISS. Pachetul de livrare cuprinde douĽ profile U la
3 m din tablĽ, placĽ de fixare pentru tavan ũi accesoriile necesare. Profilul de fixare de tavan
poate fi reglabil pe înĽlřime.

13

PlacĤ de bazĤ pentru coloane industriale
8

130

Tip

Culoare

SuprafařĽ Lung.

15

18

,60

200
250
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200
250

166

Culoare

ISS160160BP alb aluminiu 

St Ořel

mm
250

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
382.000 6290 41 6

ū/buc.

PlacĽ pardosealĽ pentru fixarea ISS140100 pe podea. Pachetul de livrare conřine 4 ũuruburi de
fixare a plĽcii pe profilul coloanei ũi 2 dopuri pentru etanũarea canalelor de aer comprimat.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

411

ColoanĤ pentru instalaĿii, industrialĤ
ProtecĿie pentru coloane industriale
Greutate

Nr.art.

9

Protecřia mecanicĽ a coloanelor industriale ISS în zona pardoselei. Pachetul de livrare conřine 2
profile U de protecřie din tabla de 3 mm ũi 8 ũuruburi pentru montajul pe profilul coloanei.

ProtecĿie pentru coloane industriale
Culoare

SuprafařĽ Lung.
mm
250

ISS160160AS HRO hellrotorange 

120

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
264.000 6290 42 3

ū/buc.

St Ořel

Protecřia mecanicĽ a coloanelor industriale ISS în zona pardoselei. Pachetul de livrare conřine 2
profile U de protecřie din tabla de 3 mm ũi 8 ũuruburi pentru montajul pe profilul coloanei.

PiuliĿĤ specialĤ pentru coloanĤ industrialĤ
Tip

Culoare SuprafařĽ Lung.

NS8 ST 

St Ořel

9

160

13,3

Amb.

mm
23

zincat

190
250

Tip

160

33

ū/buc.

St Ořel

190
250

bucatĽ kg/100 buc.
1
264.000 6290 42 2

33

mm
250

ISS160160AS WA alb aluminiu 

120

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
10
0.930 6290 49 9

7,5

SuprafařĽ Lung.

M8

ū/buc.

VZ zincat

PiuliřĽ specialĽ cu filet metric 8 pentru montajul accesoriilor pe profilul coloanei industriale. O
piesĽ cu înfigere pe partea inferioarĽ permite culisarea piuliřei. Asigurarea automatĽ împotriva
rĽsucirii prin profilul de pe partea superioarĽ.

23

Culoare

7,50

Tip

GarniturĤ de aer comprimat pentru coloane industriale
Tip

Culoare SuprafařĽ Lung.

ISS160160DLA 



mm


Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
30.000 6290 49 5

ū/buc.
GarniturĽ pentru conectarea aerului comprimat la coloanele industriale ISS. Garnitura are o
degajare pentru filet G 1/2 (ISO 228-1) pentru cupla standard de aer comprimat. Unitatea poate
fi montatĽ variabil pe profilul coloanei cu ajutorul piuliřelor speciale ũi a ũuruburilor de fixare.
Pentru exectarea corectĽ a decupĽrii pentru aer comprimat ambalajul conřine un ũablon.

ClemĤ de împĤmântare
ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Tip

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
10
0.641 6288 70 4

8AWR

St Ořel

ū/buc.

G zincat galvanic

Perete despĤrĿitor
Tip

Culoare

GK-TW70 

PVC PoliclorurĽ de vinil

Amb. Greutate

Nr.art.

m kg/100 m
40
17.400 6274 90 0

ū/m

Perete de separařie pentru montajul în canale de montaj Rapid 80 GK (GA) sau a unitĽřilor de
montaj ISS pentru instalarea cablurilor cu nivel diferit de tensiune.

412

OBO

LFS
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ClemĽ de împĽmântare ũi protecřie pentru instalarea canalului de ořel ũi aluminiu precum ũi a
coloanelor de instalařii. Conexiune: 2 x 1,5 - 4 mm²
În caz de defecřiune, piesele metalice se aflĽ sub tensiune. Strângeři ũurubul de contact cu
minim 1,2 Nm sau asiguraři contactul prin finisaj mecanic.

Accesorii coloanĤ pentru instalaĿii podea-tavan
DistanĿier pentru tabla de bazĤ
Amb.

Tip

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
7.900 6290 18 4

ISSAH

Aluminiu Aluminiu

ū/buc.

EL eloxat

Distanřier pentru zona podelei la montarea coloanelor ISS pentru instalařii podea-tavan.

Suport clasic pentru placa de pardosealĤ
Tip

Culoare

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
2
17.500 6290 18 0

ISSSF crom/negru

ū/buc.

St Ořel
Suport clasic pentru montaj pe coloanele ISS.

DozĤ pentru aparate, simplĤ
Tip

Culoare

Amb.

Greutate

Nr.art.

71GD6 gri inchis

bucatĽ kg/100 buc.
5
5.600 6288 61 0

PA PoliamidĽ

ū/buc.

DozĽ frontalĽ pentru aparate pentru sisteme de comutare, cu bazĽ rabatabilĽ care poate fi
îndepĽrtatĽ la nevoie, destinatĽ conectĽrii conductorilor într-un timp redus, cu orificii de
alimentare pentru conductori cu diametru de pânĽ la 14 mm.
Marcaj de fixare orizontal 60 mm.

DozĤ pentru aparate, dublĤ
Tip

Culoare

Amb.

Greutate

Nr.art.

71GD7 gri inchis

bucatĽ kg/100 buc.
2
11.000 6288 61 1

PA PoliamidĽ

ū/buc.

DozĽ frontalĽ pentru aparate destinatĽ programelor standard de comutare recomandatĽ pentru
montarea a 2 aparate individuale sau a unei prize multiple cu contact de protecřie.

51

Tip

71

71GD8-2

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
5.900 6288 56 9

ū/buc.

PA PoliamidĽ
DozĽ frontalĽ pentru aparate pentru sistemul Modul 45, cu bazĽ rabatabilĽ care poate fi
îndepĽrtatĽ la nevoie, destinatĽ conectĽrii conductorilor într-un timp redus, cu orificii de
alimentare pentru conductori cu diametru de pânĽ la 14 mm.

76

51

DozĤ pentru aparate, dublĤ, Modul 45
Tip

71GD13

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
11.000 6288 58 3

76
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Amb.

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

DozĤ pentru aparate, simplĤ, Modul 45

PA PoliamidĽ
140

ū/buc.

DozĽ frontalĽ pentru aparate pentru sistemul Modul 45, cu bazĽ rabatabilĽ care poate fi
îndepĽrtatĽ la nevoie, destinatĽ conectĽrii conductorilor într-un timp redus, cu orificii de
alimentare pentru conductori cu diametru de pânĽ la 14 mm.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol

LFS

OBO

413

Accesorii coloanĤ pentru instalaĿii podea-tavan
Amb.

Tip

Greutate

51

DozĤ pentru aparate, triplĤ, Modul 45
Nr.art.

76

bucatĽ kg/100 buc.
1
11.600 6288 57 9

71GD9-2

ū/buc.

PA PoliamidĽ
DozĽ frontalĽ pentru aparate pentru sistemul Modul 45, cu bazĽ rabatabilĽ care poate fi
îndepĽrtatĽ la nevoie, destinatĽ conectĽrii conductorilor într-un timp redus, cu orificii de
alimentare pentru conductori cu diametru de pânĽ la 14 mm.

160

Dispozitiv de întindere

100

Amb.

Tip

Greutate

Nr.art.
313

bucatĽ kg/100 buc.
1
70.000 6290 18 9

ISSDV

ū/buc.
Dispozitiv de fixare pentru întinderea coloanelor de instalařii podea - tavan de-a lungul tavanului.
Suprafařa pentru reglarea pe înĽlřime este cuprinsĽ între 313 mm (lungimea de bazĽ) ũi 480
mm.

31

UnealtĤ pentru introducere
Culoare

Amb.

Greutate

Nr.art.

HAT30 albastru

bucatĽ kg/100 buc.
1
3.600 6290 20 1

PA PoliamidĽ

ū/buc.

Unelte pentru fixarea ulterioarĽ a tubului flexibil al coloanei pentru instalařii din seria ...F.

46

100

Tip

117

ClemĤ de împĤmântare
Tip

Amb.

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
10
0.641 6288 70 4

8AWR

St Ořel

Greutate

ū/buc.

G zincat galvanic

ClemĽ de împĽmântare ũi protecřie pentru instalarea canalului de ořel ũi aluminiu precum ũi a
coloanelor de instalařii. Conexiune: 2 x 1,5 - 4 mm²
În caz de defecřiune, piesele metalice se aflĽ sub tensiune. Strângeři ũurubul de contact cu
minim 1,2 Nm sau asiguraři contactul prin finisaj mecanic.

Tip

Amb.

Greutate

Nr.art.

RK45OTA

bucatĽ kg/100 buc.
20
0.300 6288 70 3

St Ořel

ū/buc.

ClemĽ închidere pentru conexiunea electricĽ ũi mecanicĽ a capacelor de canal ũi a bazelor
canalelor din aluminiu pentru montaj aparate Rapid 45 precum ũi pentru unitĽřile de montaj cu
deschiderea sistemului pentru acceptarea aparatelor Modulului 45 de conectare ũi comutare.
Setul conřine 20 de cleme închidere ũi o micĽ unealtĽ din metal pentru montajul sigur pe
capacul canalului precum ũi instrucřiuni de montaj.
În cazul acoperirii tĽieturilor trebuie sĽ se respecte urmĽtoarele valori minime.
L<1000 mm: 4 bucĽři
L=1000 - 2000 mm: 6 bucĽři
L>2000 mm: 8 bucĽři

ClemĤ închidere pentru capace, deschidere sistem 80 mm
Tip

RKV3V

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
20
0.085 6288 70 0

ū/buc.
Cleme de zĽvorâre destinate îmbinĽrii mecanice ũi conexiunii electrice dintre capac ũi baza
canalului. Adaptat pentru capacele sistemelor Rapid 45, Rapid 80 ũi ISS.
În cazul acoperirii tĽieturilor trebuie sĽ se respecte urmĽtoarele valori minime.
L<1000 mm: 4 bucĽři
L=1000 - 2000 mm: 6 bucĽři
L>2000 mm: 8 bucĽři

414

OBO

LFS
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ClemĤ închidere pentru capace, deschidere sistem 45 mm

Coloane pentru instalaĿii podea, tablĤ de oĿel
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSHS4
NumĽr
compartimente
Buc.
4
ISSHS4 61OT3RW alb pur
4
ISSHS4 61OT3LGR gri deschis

Tip

Culoare

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
1

1,050.000 6286 70 0
1,108.000 6286 70 2

ū/buc.

St Ořel

ColoanĽ ISS pentru instalařii din tablĽ de ořel cu deschidere de 76,5 mm pe 4 laturi.
GoalĽ, cu posibilitate de echipare cu câte 6 aparate uzuale (prizĽ, prizĽ telefon etc.) pe cele 4
laturi, max. 24 de aparate. Fixarea direct pe podea. Dozele pentru aparate se comandĽ separat.
Coloana pentru instalařii este potrivitĽ pentru montarea dozelor pentru aparate din seria 71GD...

RamĤ de protecĿie pentru ISSHS4
Tip

Culoare

ISSHS4SR40 negru grafit

St Ořel

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
69.400 6286 81 0

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

RamĽ de protecřie pentru coloana ISSHS4 destinatĽ protecřiei mecanice în zona inferioarĽ.

Pentru comenzi, vį rugįm sį indicaŋi întotdeauna nr. articol
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OBO

415

Coloane pentru instalaĿii podea, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSHS140250
Culoare SuprafařĽ NumĽr
compartimente
Buc.
2
ISSHS140250RW alb pur 
eloxat
2
ISSHS140250EL 
Tip

Aluminiu Aluminiu

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
1

175.000 6290 02 0
175.000 6290 02 3

ū/buc.

EL eloxat

Coloane ISS din aluminiu, 2 compartimente, cu deschidere a sistemului de 76,5 mm.
GoalĽ, cu posibilitate de echipare cu aparate uzuale (prizĽ, prizĽ telefon etc.), max. 4 aparate.
ExistĽ posibilitatea fixĽrii direct pe podea. Dozele pentru aparate se comandĽ separat.
Coloanele pentru instalařii sunt potrivite pentru montarea frontalĽ a dozelor
seria 71GD... Opřional, existĽ posibilitatea de a monta un perete de separařie de tip GA-TW
(6279711) precum ũi clema pentru capac tip KL80A.

ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSHS140500
Culoare SuprafařĽ NumĽr
compartimente
Buc.
2
ISSHS140500RW alb pur 
2
ISSHS140500EL aluminiu eloxat
Tip

Aluminiu Aluminiu

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
1

302.000 6290 03 0
354.800 6290 03 3

ū/buc.

EL eloxat

Coloane ISS din aluminiu, 2 compartimente, cu deschidere a sistemului de 76,5 mm.
GoalĽ, cu posibilitate de echipare cu aparate uzuale (prizĽ, prizĽ telefon etc.), max. 8 aparate.
ExistĽ posibilitatea fixĽrii direct pe podea. Dozele pentru aparate se comandĽ separat.
Coloanele pentru instalařii sunt potrivite pentru montarea frontalĽ a dozelor
seria 71GD... Opřional, existĽ posibilitatea de a monta un perete de separařie de tip GA-TW
(6279711) precum ũi clema pentru capac tip KL80A.

ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSHS140700
Culoare SuprafařĽ NumĽr
compartimente
Buc.
2
ISSHS140700RW alb pur 
2
ISSHS140700EL aluminiu eloxat
Tip

Aluminiu Aluminiu

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
1

466.000 6290 04 0
466.000 6290 04 3

ū/buc.

EL eloxat

Coloane ISS din aluminiu, 2 compartimente, cu deschidere a sistemului de 76,5 mm.
GoalĽ, cu posibilitate de echipare cu aparate uzuale (prizĽ, prizĽ telefon etc.), max. 10 aparate.
ExistĽ posibilitatea fixĽrii direct pe podea. Dozele pentru aparate se comandĽ separat.
Coloanele pentru instalařii sunt potrivite pentru montarea frontalĽ a dozelor
seria 71GD... Opřional, existĽ posibilitatea de a monta un perete de separařie de tip GA-TW
(6279711) precum ũi clema pentru capac tip KL80A.

ColoanĤ pentru aparate, tip ISSOGHS70140
Culoare SuprafařĽ

eloxat
ISSOGHS70140EL 
ISSOGHS70140RW alb pur 

Aluminiu Aluminiu

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
220.500 6289 09 6
1
220.500 6289 09 8

ū/buc.

EL eloxat

Coloane ISS din aluminiu cu deschidere a sistemului de 76,5 mm.
Setul conřine:
1 coloanĽ cu 1 compartiment cu stativ, lungime ttalĽ: 675 mm
1 capac aluminiu
Lungime: 675 mm
Designul coloanei pentru instalařii ISS este are la bazĽ profilul oval din aluminiu al coloanelor de
instalařii podea-tavan ISSOG70140. Deschiderea sistemului de 76,5 mm este potrivitĽ pentru
instalarea dozelor pentru montaj seriile 71GD... pentru echipament cu aparate de comutare ũi
conexiune.

ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSHS6
Culoare SuprafařĽ NumĽr
compartimente
Buc.
eloxat
6
ISSHS6EL 
Tip

Aluminiu Aluminiu

EL eloxat

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1

720.000 6290 07 3

ū/buc.

ISS Coloane pentru instalařii
Goale, cu posibilitate de echipare cu aparate uzuale (prizĽ, prizĽ telefon etc.) pe toate cele 4
laturi. 2 laturi pot fi echipate cu 2 compartimente, celelalte 2 laturi cu 1 compartiment. Fiecare
canal al instalařiei poate sĽ preia 5 aparate, întreaga instalařie max. 30 de aparate. Fixarea
direct pe podea. Dozele pentru aparate se comandĽ separat. Coloana pentru instalařii este
potrivitĽ pentru montarea dozelor pentru aparate din seria 71GD... Opřional, existĽ posibilitatea
de a monta un perete de separařie de tip GA-TW (6279711) precum ũi clema pentru capac tip
KL80A.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Tip

Coloane pentru instalaĿii podea, aluminiu
ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSRHSM45
Culoare SuprafařĽ NumĽr
compartimente
Buc.
1
ISSRHSM45RW alb pur 
eloxat
1
ISSRHSM45EL 
Tip

Aluminiu Aluminiu

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
1

135.000 6290 09 0
135.000 6290 09 1

ū/buc.

EL eloxat

Coloane ISS din aluminiu cu deschidere a sistemului de 45 mm pentru instalarea directĽ a
comutatorului ũi aparatelor de conexiune Modul 45. Set compus din : 1 coloanĽ cu un
compartiment cu o lungime totalĽ : 670 mm 1 coloanĽ aluminiu lungime 670 mm Designul
acestei coloane ISS pentru instalařii se bazeazĽ pe un profil din aluminiu foarte subřire, rotund
care prezintĽ pe latura frontalĽ un capac neted din seria de canale Rapid 45. Deschiderea
sistemului de 45 mm este recomandatĽ pentru montarea directĽ a aparatelor de comutare ũi
cuplare Modul 45. Zona de montaj este teoretic suficientĽ pentru 14 Module Rapid 45. DacĽ
este utilizat Modulul 45connect sau cablarea cu un necesar mai mare de spařiu se reduce
numĽrul maxim de aparate. Opřional este posibil montajul unui perete despĽrřitor tip 2371/40
(6023096).

ColoanĤ pentru instalaĿii, tip ISSDHSM45
Tip

Culoare SuprafařĽ

ISSDHSM45RW alb pur 
eloxat
ISSDHSM45EL 

Aluminiu Aluminiu

EL eloxat

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
1
281.500 6289 98 0
1
281.500 6289 98 2

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

ColoanĽ pentru instalařii ISS din aluminiu cu deschiderea sistemului de 45 mm pentru instalarea
directĽ a întrerupĽtoarelor ũi prizelor Modul 45.
Setul conřine:
1 coloanĽ dublĽ cu suport
ÎnĽlřime 670 mm
2 capace din aluminiu Lungime 670 mm
Designul acestei coloane de instalařii are la bazĽ un profil oval din aluminiu, extrem de îngust,
care are pe ambele pĽrři câte un capac care aratĽ asemenea celui pentru seria de canale
pentru aparate Rapid 45. Deschiderea sistemului de 45 mm este recomandatĽ pentru montarea
directĽ a aparatelor de comutare ũi cuplare Modul 45. Zona de montaj este teoretic suficientĽ
pentru 2X14 aparate Modul 45. DacĽ este utilizat Modulul 45connect sau cablarea cu un
necesar mai mare de spařiu se reduce numĽrul maxim de aparate. Opřional este posibil
montajul unui perete despĽrřitor tip 2371/40 (6023096).
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Accesorii coloane pentru instalaĿii podea
DozĤ pentru aparate, simplĤ
Tip

Amb.

Culoare

Greutate

Nr.art.

71GD6 gri inchis

bucatĽ kg/100 buc.
5
5.600 6288 61 0

PA PoliamidĽ

ū/buc.

DozĽ frontalĽ pentru aparate pentru sisteme de comutare, cu bazĽ rabatabilĽ care poate fi
îndepĽrtatĽ la nevoie, destinatĽ conectĽrii conductorilor într-un timp redus, cu orificii de
alimentare pentru conductori cu diametru de pânĽ la 14 mm.
Marcaj de fixare orizontal 60 mm.

DozĤ pentru aparate, dublĤ
Tip

Culoare

Amb.

Greutate

Nr.art.

71GD7 gri inchis

bucatĽ kg/100 buc.
2
11.000 6288 61 1

PA PoliamidĽ

ū/buc.

DozĽ frontalĽ pentru aparate destinatĽ programelor standard de comutare recomandatĽ pentru
montarea a 2 aparate individuale sau a unei prize multiple cu contact de protecřie.

DozĤ pentru aparate, simplĤ, Modul 45
Greutate

Nr.art.

51

Amb.

Tip

71

bucatĽ kg/100 buc.
1
5.900 6288 56 9

71GD8-2

ū/buc.

PA PoliamidĽ
DozĽ frontalĽ pentru aparate pentru sistemul Modul 45, cu bazĽ rabatabilĽ care poate fi
îndepĽrtatĽ la nevoie, destinatĽ conectĽrii conductorilor într-un timp redus, cu orificii de
alimentare pentru conductori cu diametru de pânĽ la 14 mm.

76

DozĤ pentru aparate, dublĤ, Modul 45
Amb.

Greutate

Nr.art.

51

Tip

bucatĽ kg/100 buc.
1
11.000 6288 58 3
76

71GD13

ū/buc.

PA PoliamidĽ

ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

DozĽ frontalĽ pentru aparate pentru sistemul Modul 45, cu bazĽ rabatabilĽ care poate fi
îndepĽrtatĽ la nevoie, destinatĽ conectĽrii conductorilor într-un timp redus, cu orificii de
alimentare pentru conductori cu diametru de pânĽ la 14 mm.

140

Tip

Amb.

Greutate

51

DozĤ pentru aparate, triplĤ, Modul 45
Nr.art.

76

bucatĽ kg/100 buc.
1
11.600 6288 57 9

71GD9-2

DozĽ frontalĽ pentru aparate pentru sistemul Modul 45, cu bazĽ rabatabilĽ care poate fi
îndepĽrtatĽ la nevoie, destinatĽ conectĽrii conductorilor într-un timp redus, cu orificii de
alimentare pentru conductori cu diametru de pânĽ la 14 mm.

160

ClemĤ de împĤmântare
Amb.

Tip

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
10
0.641 6288 70 4

8AWR

St Ořel

Greutate

G zincat galvanic

ū/buc.

ClemĽ de împĽmântare ũi protecřie pentru instalarea canalului de ořel ũi aluminiu precum ũi a
coloanelor de instalařii. Conexiune: 2 x 1,5 - 4 mm²
În caz de defecřiune, piesele metalice se aflĽ sub tensiune. Strângeři ũurubul de contact cu
minim 1,2 Nm sau asiguraři contactul prin finisaj mecanic.
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PA PoliamidĽ

Accesorii coloane pentru instalaĿii podea
ClemĤ închidere pentru capace, deschidere sistem 45 mm
Amb.

Tip

Greutate

Nr.art.

RK45OTA

bucatĽ kg/100 buc.
20
0.300 6288 70 3

St Ořel

ū/buc.

ClemĽ închidere pentru conexiunea electricĽ ũi mecanicĽ a capacelor de canal ũi a bazelor
canalelor din aluminiu pentru montaj aparate Rapid 45 precum ũi pentru unitĽřile de montaj cu
deschiderea sistemului pentru acceptarea aparatelor Modulului 45 de conectare ũi comutare.
Setul conřine 20 de cleme închidere ũi o micĽ unealtĽ din metal pentru montajul sigur pe
capacul canalului precum ũi instrucřiuni de montaj.
În cazul acoperirii tĽieturilor trebuie sĽ se respecte urmĽtoarele valori minime.
L<1000 mm: 4 bucĽři
L=1000 - 2000 mm: 6 bucĽři
L>2000 mm: 8 bucĽři

ClemĤ închidere pentru capace, deschidere sistem 80 mm
Tip

RKV3V

Amb.

Greutate

Nr.art.

bucatĽ kg/100 buc.
20
0.085 6288 70 0

ū/buc.
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ISS Sisteme de coloane pentru instalaŋii

Cleme de zĽvorâre destinate îmbinĽrii mecanice ũi conexiunii electrice dintre capac ũi baza
canalului. Adaptat pentru capacele sistemelor Rapid 45, Rapid 80 ũi ISS.
În cazul acoperirii tĽieturilor trebuie sĽ se respecte urmĽtoarele valori minime.
L<1000 mm: 4 bucĽři
L=1000 - 2000 mm: 6 bucĽři
L>2000 mm: 8 bucĽři
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