Universální kanály LFF

Systémy pro ukládání vedení

Kanály s možností
vestavby přístrojů

Universální kanály LFF
pro ukládání vedení a montáž přístrojů
Universální kanály mají všechny přednosti kanálů
pro ukládání vedení, jako například spojovací páry,
kabelové příchytky i spolehlivé upevnění víka kanálu.
Zároveň však umožňují montovat přímo do tělesa kanálu
zásuvky nn i zásuvky pro počítačové a telefonní sítě.
Kompletní nabídková paleta tvarových dílů (vnější rohy,
vnitřní a ploché rohy) usnadňuje montáž a umožňuje
změny směru kabelové trasy. Vnitřní a vnější rohy jsou
nastavitelné a umožňují přizpůsobit instalaci případným
nepřesnostem stavby. Universální kanály jsou určeny
především pro ukládání většího množství vedení
v kancelářích, dílnách, průmyslových halách, garážích,
a sklepních prostorách, u kterých je současně požadována
montáž přístrojů přímo do tělesa kanálu.
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Vlastnosti:
 Kanály s robustní a stabilní
konstrukcí pro ukládání
většího množství vedení s
možností montáže přístrojů
 Vybaveny spojovacími páry
pro snadné napojování na
požadovanou délku
 Pro zajištění kabelů jsou
vybaveny předmontovanými
kabelovými příchytkami
 Případné nepřesnosti
stavby lze eliminovat
nastavitelnými vnitřními
a vnějšími rohy
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Technické údaje
 Tvarové díly zakrývají
případné nepřesnosti při
řezání kanálu
 Možnost oddělení různých
druhů vedení pomocí
oddělovacích přepážek
 Možnost montáže
běžných domovních
elektroinstalačních přístrojů
do tělesa kanálu

Montáž:
Prostory:
Materiál:
Rozměry:
Barva:
Forma dodávky:
Dodávaná délka:
Příslušenství:
Tvarové díly:
Montáž přístrojů:

Pro nástěnnou montáž
Vnitřní prostory, na stěny a strop
Plastové, PVC
40x90mm, 40x110mm,
60x90mm, 60x110mm
RAL 9010, bílá
Kanál s víkem
2m

Vnitřní, vnější a ploché rohy,
T-kusy, koncovky
- přístroje modul 45 x 45
- standardní přístroje
- zásuvky CEE 16 A
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Rámečky pro montáž
standardních přístrojů
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Předmontované posuvné
kabelové příchytky zajišťují
upevnění kabelů v kanálu.
(žádné vypadávání kabelů)
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Profi-Tipy

Spojovací páry se vysunou
z tělesa kanálu a usnadní
tak napojování jednotlivých
kanálů na požadovanou
délku
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10 mm

Tvarové díly zakrývají případné
nepřesnosti při řezání kanálů

Profi-Tipy

83° - 97°
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Montážní sada obsahuje:
Přístrojový rámeček a krabici
pro zásuvky CEE 16 A

Rámeček pro montáž přístrojů
modulu 45 x 45 mm.
Dvojrámeček = Přístrojový
rámeček + adaptér pro
vícenásobnou zásuvku

Nastavitelné vnitřní a vnější
rohy umožňují přizpůsobit
instalaci nepřesnostem stavby
(Nastavitelné úhly:
vnitřní rohy 83°-97°,
vnější rohy 83°-140°)

Jednoduché řazení rámečků
pro standardní přístroje
vedle sebe
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LFF
Universální kanály pro ukládání vedení a montáž přístrojů
• Universální kanály pro ukládání
vedení a montáž přístrojů
• Vybaveny předmontovanými
spojovacími páry (1 Pár/2m)
a kabelovými příchytkami
(2 ks/m)
• Předmontované spojky kanálu
usnadňují napojování jednotlivých kanálů na požadovanou
délku a usnadňují tak montáž

Vnější rozměry
Výška/Šířka

• Posuvné kabelové příchytky
slouží pro upevnění kabelů
během montáže
• Dno kanálu je předděrováno
s roztečí 125 mm
• Konstrukce nastavitelných
i pevných tvarových dílů
umožňuje případné zakrytí
nepřesností při řezání kanálu

Material: Tvrzené PVC
Dodávané barvy: RAL 9010 bílá
Dodávané délky: 2 m

Typ

Obj. č.

Oddělovací přepážka

LFF40090

LFF40090 0 9010

M2024

LFF40110

LFF40110 0 9010

M2024

LFF60090

LFF60090 0 9010

M2026

LFF60110

LFF60110 0 9010

M2026

Typ

Obj. č.

Montážní rámečky
pro upevnění přístrojů
modul 45 x 45 mm

LFF40090

LFF40090 0 9010

LFF71H090 9010

LFF40110

LFF40110 0 9010

LFF71H110 9010

LFF60090

LFF60090 0 9010

LFF71H090 9010

LFF60110

LFF60110 0 9010

LFF71H110 9010

S předděrovaným dnem

40

110

60

90

60

110

Vnější rozměry
Výška/Šířka
S předděrovaným dnem

40

110

60

90

60

110
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Technické změny vyhrazeny

LFF
Tvarové díly a příslušenství

Vnitřní roh
nastavitelný

LFF40094 9010

Vnější roh
nastavitelný

LFF40093 9010

Plochý roh

T-kus

Koncovka

Příchytka kabelů
(2 ks/m jsou
součástí kanálu)

Spojka kanálu
(Pár 2 ks/2 m je
součástí kanálu)

LFF40095 9010

M5456 9010

LFF60096 9010

M7248

M7204

LFF40114 9010

LFF40113 9010

LFF40115 9010

M5416 9010

LFF60116 9010

M7249

M7204

LFF60094 9010

LFF60093 9010

LFF60095 9010

M5466 9010

LFF60096 9010

M7248

M7224

LFF60114 9010

LFF60113 9010

LFF60115 9010

M5506 9010

LFF60116 9010

M7249

M7224

Adaptér k rámečku
pro vícenásobnou
zásuvku
45 x45 mm

Izolační kryt
pro přístroje
45 x45 mm

Montážní rámeček
pro standardní
přístroje

Izolační kryt
pro standardní
přístroje

Montážní sada
pro zásuvky CEE
16 A
(všechny typy)

LFF71H099A 9010

LFF79H

LFF71U090 9010

LFF79U

LFF71H119A 9010

LFF79H

LFF71U110 9010

LFF79U

LFF71H099A 9010

LFF79H

LFF71U090 9010

LFF79U

LFF71H119A 9010

LFF79H

LFF71U110 9010

LFF79U

Technické změny vyhrazeny

LFF71Z110 9010
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“Můj systém
má jméno Hager.”

S rozváděčovými systémy Hager
může každý montér realizovat
elektrickou instalaci v maximální
kvalitě a zároveň zajistit tu
nejvyšší míru bezpečnosti a
spolehlivosti. Zejména nová řada
jisticích přístrojů umožňuje velmi
jednoduchou montáž a zapojení
elektrických rozváděčů, které jsou
garancí funkčnosti a spolehlivého
provozu.

www.hagergroup.cz
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Informační servis
Nabídka našich služeb:
Odborní spolupracovníci našeho technického a školicího
střediska jsou připraveni nabídnout Vám následující služby:
• Technické konzultace, osobní či telefonické, týkající se
našich elektroroinstalačních systémů
• Pomoc při zpracování objektových zakázek
• Pravidelná jednodenní technická školení v našem školicím
středisku
• Informace o smluvních elektrovelkoobchodech,
prodávajících výrobky skupiny Hager
Ve firmě Hager získáte na svou stranu partnera, který již po
desetiletí zaujímá přední místo ve svém oboru. Mezinárodně
zavedené elektroinstalační systémy této firmy hovoří samy za sebe.
Kontaktujte nás telefonicky, faxem či prostřednictvím
elektronické pošty, případně využijte naši infokartu k žádosti o získání
dalších informací, či účasti na námi pořádaných školeních.

Mám zájem o:



Školení



Konzultaci o Vašich výrobcích



Katalog Vašich výrobků



Aktuální ceník Vašich výrobků

Podrobné technické informace o Vašich výrobcích:

Jméno a příjmení

Firma:
Ulice
Místo (PSČ)
Telefon
Fax
e-mail

Hager Electro s.r.o.
Poděbradská 56/186
180 66 Praha 9, Hloubětín
Telefon 266 107 308
Telefax 266 107 310
www.hagergroup.cz
e-Mail: info@hager.cz

Faxová odpověď

Prosím faxujte na 266 107 310

Hager Electro s.r.o.
Poděbradská 56/186
180 66 Praha 9, Hloubětín
Telefon: 266 107 308
Telefax: 266 107 310
e-Mail: info@hager.cz

www.hagergroup.cz
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