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Inbouwdozen Hollewand

UHW50 Hollewand inbouwdoos Ø 16/19 mm
· Plaat 1 - 27,5 mm.
· Gipskarton 9,5 - 27,5 mm.
· Tevens toepasbaar in betonstenen met een leidingsleuf (MBI B2 blokken).
· Voorzien van 2 conische buisinvoeren met geïntegreerde vergrendeling voor zowel 16 als 19

mm buis.
· Stevige montage van de doos in de wand dankzij de metalen schroefplaatjes met 3-voudige

spoed.
· Geen kiervorming tussen schakelmateriaal en wand door zeer dunne, stevige oplegrand van de

metalen bevestigingssetjes.
· Afstand tot buisinvoer: 29mm.

Artikelnr.: AT1081

EAN: 8712259000275

Verpakkingshoeveelheid 100 st.

Diameter 76 mm

Buis diameter 16 / 19 mm

Ø Gatzaag 76 mm

Hart-op-hart-maat 71 mm

Binnenmaat 50 mm

Montagewijze Holle wand

Vorm Rond

Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)

Uitvoering Enkel

Voorzien van draaibare ring Nee

Koppelbaar Ja

Inwendige diepte 50 mm

Voor aantal inbouwsokkels 1

Bevestiging schakelmateriaal Schroeven

Met schroeven Ja

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening Ja

Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan Nee

Behuizingsdoorvoer via buismanchet Nee

Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan Nee

Voor buisdiameter 16/19 mm

Buisvergrendeling Ja

Buisvergrendeling optioneel Nee

Achterinvoer Nee

Aantal invoeren 2

Aantal meegeleverde tuiten

Materiaal Kunststof

Halogeenvrij Nee

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Kleur Grijs

Beschermingsgraad (IP) IP20

Uitvoering deksel Geen

Transparant deksel Nee

Verzegelbaar Nee

Functiebehoud Geen
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Met afscherming Nee

Winddicht Nee

Max. aderdoorsnede 6 mm²

Aantal polen klem

Klem met vaste positie Nee

Armatuurhaakbevestiging Nee

Spruit Dubbele spruit

Met nagelstrip Nee

Verzending 100

Het complete programma inbouwdozen voor holle wanden biedt u in elke situatie de beste en
snelste installatieoplossing. Met het oog op brandveiligheid vraagt installatiewerk in brandwerende
holle wanden extra aandacht. Wij bieden u twee brandwerende hollewanddozen die eenvoudig te
monteren zijn in systeemwanden tot brandwerendheidsklasse F90. De UHW50-BW is toepasbaar
bij (half)open wanden en volledig gesloten wanden. De HWD50L-BW is toepasbaar in (half)open
wanden. Beide typen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn
van hollewanddozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal.De (Duo-)UHW50(-
BW) en UHW40 zijn toe te passen bij zowel een "open" als een "gesloten" hollewand. De
HWD40 is uitermate geschikt voor verwerking in een "gesloten" hollewand. De HWD50, HWD50S
en HWD50L(-BW) kunnen alleen in een "open" hollewand worden toegepast.Klik op een doos
naar keuze voor de uitgebreide specificaties. Welke oplossing u ook kiest, de montage van alle
typen dozen verloopt snel, eenvoudig en efficiënt. Met de juiste rondzaag bent u ook nog eens
verzekerd van een optimale montage.


