
212 ELEKTRIKÁŘSKÉ HMOŽDINKY

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Obecné principy montáže, správný postup při vrtání 
a mnohé další viz str. 18 - 22.
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▪ Pro montáž do stropů, stěn a podlah.
▪ K dispozici v odstínech RAL 7035 světle šedá a RAL 7030
   tmavě šedá (nehořlavá verze).
▪ Předmontovaný upevňovací hřebík SD lze vyjmout.
▪ Kabelová příchytka KB (bez hřebíku) je určen pro montáž 
   s natloukací hmoždinkou N 6 (viz. str. 128).

Výhody/přínosy
▪ Odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.
▪ Neobsahuje halogeny a je nehořlavý pro vyšší bezpečnost 
   v případě požáru.
▪ Materiál je stabilní proti UV záření a tím vhodný pro různé  
   oblasti použití i pro venkovní použití.
▪ Neobsahuje silikon.

POPIS

KB - VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

Pro snadné upevňování nad hlavou.

Západka s klínem
Upínací síly se dosahuje efektem 
zaklínění. 

Rychlá montáž díky snadnému 
stlačení příchytky.

typ katalogové 
číslo

maximální počet kabelů Ø  vrtáku
d0

hloubka vyvrtané díry
h0

počet kusů
 v balení

počet kusů
v kartonu

  [Ø mm] [mm]

SF plus KB 8  48171  8 kabelů NYM 3 x 1,5 6 35 50 250

SF plus KB 16  48172  16 kabelů NYM 3 x 1,5 6 35 25 125

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ katalogové maximální počet kabelů rozměr rozměr otvoru počet kusů počet kusů

číslo   [mm] [mm] v balení v kartonu

KB 8  58135  8 kabelů NYM 3 x 1,5 15 x 133 6 x 10 50 50

KB 16  58136  16 kabelů NYM 3 x 1,5 15 x 230 6 x 10 50 50

PŘEHLED

SF plus KB kabelová 
příchytka ClipFix

KB kabelová 
příchytka

Vhodný pro:
▪ plné a porézní materiály

Pro upevnění:
▪ kabelů

Trubková příchytka ClipFix SF plus RC

PŘEHLED

SF plus RC trubková 
příchytka ClipFix

Vhodná pro:
▪ plné a porézní materiály

Pro upevnění:
▪ plastových trubek dle DIN 
  49016, 49017 a IEC 423 
  (dříve DIN 49026).

KB 8 ClipFix SF plus 

KB 16 ClipFix SF plus 

KB 8 

KB 16

Kabelová příchytka ClipFix SF plus KB/
Kabelová příchytka KB

MONTÁŽ


