
 

HWDW Krabice do dutých stěn
Vzduchotěsná pro moderní pasivní domy

 Vzduchotěsné vstupy pro trubky a kabely 
splňují všechny standardy pro pasivní domy

 Kombinované praktické membrány:  
2 x vzduchotěsná membrána pro Ø 20 mm

 2 x vzduchotěsná membrána pro Ø 20 a Ø 25 mm

 
90° přístup do krabice:
úhlový systém membrány pro maximální flexibilitu 

 

Vzduchotěsné propojení z krabice 
do krabice:  pomocí přechodového dílu HWD/ÜST

 
Rychlá montáž:

 

• nerozbitná
• samozhášivá
• přechodový díl
• ucpávky trubek k utěsnění kabelu

4x šroub s křížovou drážkou,
 šrouby strojku nedotaženy 

    90° přístup do krabice
(úhlový systém membrány)

Praktické předznačení pro
    kabely nebo trubky 

 Vzduchotěsná membrána
   pro průměry až 25 mm

 

 

 

těn
NOVINKA

 

  Vzduchotěsné propojení
pomocí přechodového dílu

jednotná hlava šroubů a nedotažené šrouby strojku 
jsou osvědčenou úsporou času montáže
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Použití:  jako přístrojová a rozbočná krabice s možností bočního propojení, zvláště vhodná pro instalaci v pasivních domech
Barva: oranžová (RAL 2004)
Teplotní rozsah: -25° C až + 75° C 

HWDW, přístrojová krabice;   vzduchotěsná s úhlovou membránou, Ø 65mm, IP30, hloubka 

typ popis balení [ks] KoGr ref.č.
HWDW 65 Ø  65mm, hloubka 45mm 25/200 17 100 109
HWADW 65 Ø  65mm, hloubka 60mm 25/200 17 již brzy

HWADW, rozbočná krabice;  vzduchotěsná s membránou, Ø 120 mm, IP30, hluboká 65 mm,
montážní otvor Ø 121 mm, vnější obruba krabice Ø 126 mm, upevňovací šrouby s křížovou drážkou, 
pro desky tloušťky 7 – 35 mm, 3x membrány pro Ø 20 mm, 3x membrány pro Ø 25 mm, 3x kabelová 
membrána

typ popis balení [ks] KoGr ref.č.
HWADW 120 bez víčka, Ø 120mm, hloubka 65mm 5/50 17 101 395
HWADW 120 RD s obrub. víčkem, Ø 120mm, hloubka 65mm 5/40 17 101 398
HWADW 120 TD s tapet. víčkem, Ø 120mm, hloubka 65mm 5/40 17 101 399

HWDW/HWADW, víčko bílé;  zapuštěné šrouby, pro vzduchotěsné krabice HWDW a
HWADW

typ popis balení [ks] KoGr ref.č.
HWD/RD 65 obrubové víčko 100/1600 17 001 163
HWD/TD 65 tapetovací krycí víčko 100/3200 17 001 162
HWADW/RD 120 obrubové víčko, 3 montážní body 5/250 17 101 396
HWADW/TD 120 tapetovací víčko, 3 montážní body 5/500 17 101 397

HWD/ÜST, přechodový díl; k propojení krabic HWDW 65, vhodné pro vodiče do max. YE  
5x1.52 Lay, kabel max. YM 3x1,52

typ popis balení [ks] KoGr ref.č.
HWD/ÜST 65 délka 27mm, Ø 9mm 50 17 101 402

HWD/RST, ucpávka trubky; vzduchotěsná zátka vyrobené z TPE, s membránou pro kabel, 

typ popis balení [ks] KoGr ref.č.
HWD/RST 20 pro trubky 20 100 17 101 400
HWD/RST 25 pro trubky 25 100 17 101 401

Vzduchotěsná krabice do dutých stěn

k utěsnění trubek v krabici nebo ve vývodce   

45 mm, montážní otvor Ø 68 mm, vnější obruba krabice Ø 71 mm, upevňovací šrouby s křížovou 
drážkou, pro strojek nedotaženy, pro desky tloušťky 7 – 35 mm, 4x membrány pro Ø 20 – 25 mm, 
2x propojovací membrána


