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KRABICE DO BETONOVÝCH A ZDVOJENÝCH PODLAH
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Kompletní sestava podlahové krabice složená z KOPOBOX 57 a KUP 57 nebo
KUP 80 je určena pro montáž modulárních přístrojů 45 x 45 mm. Upevňovací
patky se při instalaci krabice KOPOBOX 57 do KUP nevyužijí.
Pokyny k montáži KOPOBOX 57:
Podlahová krabice KUP 57 je určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm
do 75 mm, podlahová krabice KUP 80 je určená pro výšku betonové vrstvy od
80 mm do 95 mm. Krabice se upevňují k podkladovému materiálu vruty případně
nastřelovacími hřeby v prolisovaných místech na dně krabice. Požadovanou
výšku krabice lze nastavit zvyšováním vložky a to v rozmezí od 57 mm do 75 mm
(KUP 57) nebo od 80 mm do 95 mm (KUP 80) pomocí šroubů.
V případě betonové vrstvy vyšší než 75 mm (KUP 57) nebo 95 mm (KUP 80) je
nutné použít sadu nivelační SN (4 ks) ukotvenou k podkladovému materiálu.
Sada nivelační umožňuje zvýšit výšku krabice až o 35 mm.
Krabice podlahové jsou uzpůsobeny pro instalaci el. trubek a podlahových
kanálů. Jednotlivé vstupy včetně zvyšovací vložky je nutné utěsnit tmelem proti
vniknutí betonu.
V průběhu betonáže je nutné použít krycí desku (součást balení KUP) proti zalití
krabice betonovou směsí. Po vytvrzení betonové směsi a odstranění krycí desky
se podlahová krabice KUP osadí rámem podlahové krabice KOPOBOX 57. Do
rámu se nainstalují držáky přístrojů a provede se elektroinstalace modulárních
přístrojů.

Kompletní sestava podlahové krabice složená z KOPOBOX 80 a KUP 80 je
určena pro instalaci klasických i modulárních přístrojů. Výběr typu instalovaných
přístrojů je dán typem přístrojové podložky. Upevňovací patky se při instalaci
krabice KOPOBOX 80 do KUP 80 nevyužijí.
Pokyny k montáži KOPOBOX 80:
Podlahová krabice KUP 80 je určená pro výšku betonové vrstvy od 80 mm do
95 mm. Upevňuje se k podkladovému materiálu vruty případně nastřelovacími
hřeby v prolisovaných místech na dně krabice. Požadovanou výšku krabice lze
nastavit zvyšováním vložky a to v rozmezí od 80 mm do 95 mm pomocí šroubů.
V případě betonové vrstvy vyšší než 95 mm je nutné použít sadu nivelační SN
(4 ks) ukotvenou k podkladovému materiálu. Sada nivelační umožňuje zvýšit
výšku krabice až o 35 mm.
KUP 80 je uzpůsobena pro instalaci el. trubek a podlahových kanálů. Jednotlivé
vstupy včetně zvyšovací vložky je nutné utěsnit tmelem proti vniknutí betonu.
V průběhu betonáže je nutné použít krycí desku (součást balení KUP 80) proti
zalití krabice betonovou směsí. Po vytvrzení betonové směsi a odstranění krycí
desky se podlahová krabice KUP 80 osadí rámem podlahové krabice
KOPOBOX 80. Sestavu je možné osadit modulárními i klasickými přístroji.
Modulární přístroje:

instalace do KPP 80 + PP 80/45,

instalace přímo na PP 80/45, při současném použití příčky PKUP.
Klasické přístroje:

instalace do KPP 80 + PP 80/3 na neosazené montážní otvory použijte
záslepky ZPP,

instalace přímo do PP 80/3, při současném použití příčky PKUP.
Na neosazené montážní otvory použijte záslepky ZPP.

Pro instalaci do zdvojených podlah se využívá samostatně rámu podlahové krabice KOPOBOX 57 (80).
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prvky sestav krabice do betonových a zdvojených podlah
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krabice univerzální podlahová

Určený k instalaci do univerzální podlahové krabice
KUP 57 nebo KUP 80.
Umožňuje montáž modulárních přístrojů 45 x 45 mm
(max. 6 ks).
Vyztužení víka plechem zajišťuje jeho vysokou
mechanickou pevnost při zachování možnosti vložení
finální podlahové krytiny.
Víko obsahuje 2 výklopné klapky umožňující vyvedení
kabelů z krabice.
Samostatně použitelný pro zdvojené podlahy.

Určený k instalaci do univerzální podlahové krabice
KUP 80.
Použití přístrojových krabic KPP 80 (max. 2 ks)
s přístrojovými podložkami PP 80/3 umožňuje
montáž klasických přístrojů (max. 6 ks), s podložkami
PP 80/45 umožňuje montáž modulárních přístrojů
(max. 8 ks).
Vyztužení víka plechem zajišťuje jeho vysokou
mechanickou pevnost při zachování možnosti vložení
finální podlahové krytiny.
Víko obsahuje 2 výklopné klapky umožňující vyvedení
kabelů z krabice.
Samostatně použitelný pro zdvojené podlahy.

Slouží k montáži do betonové podlahy.
Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje podlahovou
krabicí KOPOBOX 57.
Součástí balení je krycí deska zabraňující zalití
krabice při betonování.
Minimální výška betonové vrstvy je 57 mm, maximální
75 mm. Požadovaná výška krabice se nastaví
zvyšováním vnitřní vložky pomocí šroubů.
Pro větší výšku betonové vrstvy než 75 mm je nutné
použít sadu nivelační SN (4 ks).
Krabice je uzpůsobena pro instalaci el. trubek
a podlahových kanálů.

krabice univerzální podlahová

KUP 80

krabice přístrojová podlahová

KPP 80

PP 80/0; PP 80/3; PP 80/45

Slouží k montáži do betonové podlahy.
Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje podlahovou
krabicí KOPOBOX 57 nebo KOPOBOX 80.
Součástí balení je krycí deska zabraňující zalití
krabice při betonování.
Minimální výška betonové vrstvy je 80 mm, maximální
95 mm. Požadovaná výška krabice se nastaví
zvyšováním vnitřní vložky pomocí šroubů.
Pro větší výšku betonové vrstvy než 95 mm je nutné
použít sadu nivelační SN (4 ks).
Krabice je uzpůsobena pro instalaci el. trubek
a podlahových kanálů.

Univerzální přístrojová krabice určená pro montáž
do krabice KOPOBOX 80 (max. 2 ks).
Součástí balení jsou 4 kusy třmenů pro mechanické
ukotvení kabelů.

Přístrojová podložka se instaluje do rámu podlahové
krabice KOPOBOX 80. Montáž je doporučena spolu
s přístrojovou krabicí KPP 80.
PP 80/3 - slouží k montáži až 3 ks klasických přístrojů
PP 80/45 - slouží k montáži až 4 ks modulárních
přístrojů
PP 80/0 - slouží k zaslepení nevyužitého prostoru
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Určená k zaslepení neosazených otvorů
na přístrojové podložce PP 80/3.

Přepážka je určená k rozdělení vnitřního prostoru
krabice KOPOBOX 80 v případě, že nejsou použity
přístrojové krabice KPP 80 a instalace je provedena
přímo do přístrojových podložek PP 80.

Slouží k nastavení přesné výšky univerzální krabice
KUP 57 nebo KUP 80 při betonování podlah.

