NIEUW
LUCHTDICHTE
INBOUWDOZEN
VOOR HOLLE
WANDEN

Energie-efficiënt
installeren!

ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR ELKE WONING!

EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

De nieuwe generatie dozen voor holle wanden:
elk innovatief detail werd ontworpen om uw werk sneller en eenvoudiger
te maken én een nog professioneler resultaat te verzekeren.
MARKERINGSPUNTEN
Markeringspunten op de
achterkant van de doos
vergemakkelijken de
installatie.

INNOVATIEF OPENINGSYSTEEM
(ZONDER GEREEDSCHAP)
Trek manueel aan het lipje van
het membraan om zo de opening
te vormen om de geribte buizen
of kabels in te brengen.

DRIEVOUDIGE GREEP
Door de versterkte brede rand,
de metalen klemmen en de
rubberen strips blijven de dozen
stevig op hun plaats zitten.

FLEXIBEL, MAAR STEVIG
BEVESTIGD
Luchtdichte elastische
membranen zorgen ervoor dat
elke geïnstalleerde buis op een
veilige manier op haar plaats is
bevestigd.

GEMAKKELIJKER INSTALLATIE
EN DEMONTAGE
Als u de installatie moet corrigeren,
kunt u de inbouwdoos gemakkelijk
verwijderen zonder dat de wand
daardoor wordt beschadigd en kunt u de
inbouwdoos daarna opnieuw gebruiken.
Geen verlies van bevestigingsonderdelen.

BREDE RAND
Dunne maar brede rand
die verhindert dat de
inbouwdoos door de wand
heen geduwd wordt en die
onnauwkeurigheden opvangt.
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HALOGEENVRIJ

De inbouwdozen - vervaardigd
uit polypropyleen - bevatten
geen halogeenhoudende
stoffen.
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De behuizing is gemaakt van
polypropyleen: ze is daardoor
stug en betrouwbaar, en
barst niet. Tests hebben
aangetoond dat de vorm en
werking behouden blijven bij
temperaturen van -5 °C tot
+60 °C.

STOFDICHT

De elastische membranen
voorkomen dat er stof in de
inbouwdoos binnendringt
(zelfs nadat de buizen
werden ingevoerd), waardoor
het product aan de eisen voor
de beschermingsgraad IP40
voldoet.

LUCHTDICHT:
-95 % LUCHTLEKKAGE
De nieuwe inbouwdoos werd zo ontworpen dat ze aan
de strengste eisen op het vlak van energiebesparing
voldoet: de elastische membranen passen strak rond
de buizen of kabels, waardoor u heel wat energie kunt
besparen (tot 15 kWh EP/m²/jaar). Op die manier stijgt
tevens het warmte -isolatieniveau van het gebouw.

NIEUWE
INBOUWDOOS

4 m3/h

Luchtdichte inbouwdozen voor holle
wanden

PB504N

PB503N

PB502N

PB506N

PB526N

Ref.

Luchtdichte inbouwdozen voor holle
wanden
Inbouwdozen voor montage van het
schakelmateriaal LivingLight, Axolute en
Magic
Invoeropeningen
buizen

OUDE
INBOUWDOOS

100 m /h
3

PB502N

2 modules
Ø 71 x 50.5 mm

2 x 16-20 mm
2 x 20-25 mm

PB503N

3 modules
110 x 71 x 52 mm

4 x 20-25 mm

PB504N

4 modules
132,5 x 71 x 52 mm

2 x 16-20 mm
4 x 20-25 mm

PB506N

6 modules
6 x 20-25 mm
(7 modules voor LivingLight)
183 x 71 x 52 mm

PB526N

3 + 3 modules
111 x 116 x 52 mm

PB503V

Scheidingsschot
voor inbouwdozen
ref. PB503N, PB504N en
PB506N

PB526V

Scheidingsschot voor
inbouwdoos ref. PB526N

6 x 20-25 mm

Referenties conform de norm EN 60670-1

Ø 67/68 mm
OPENING
IN HOLLE WAND

Gebruik een klokboor
met een diameter
van 67/68 mm

Referenties in rood: nieuwe producten

Bij Legrand Group maken we je leven graag een stuk
eenvoudiger en functioneler. Daarom gaan we elke dag
op zoek naar oplossingen op het vlak van domotica en
stellen we het gerenommeerde design en de esthetische
keuzemogelijkheden van ons schakelmateriaal volledig in
functie van jouw ideeën en behoeften. Dat kan alleen door
een constante stroom van inspiratie die we graag met je
willen delen. Benieuwd? Bezoek onze Concept Store.

CONCEPT STORE
Steenkoolkaai 10,
1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80
Open van dinsdag tot zaterdag

www.bticino.be • www.conceptstore.be
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LEGRAND GROUP BELGIUM
Kouterveldstraat 9,
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

