
Инсталационни кутии Multifix и Mureva

Всяка бърза и 
надеждна инсталация 

започва тук >



Иновациите осигуряват скорост

На пръв поглед Multifix Plus 2 изглежда като парче жълта пластамаса. Не 
позволявайте на това първоначално впечатление да ви завладее. Инсталационните 
кутии Multifix Plus 2 са изпълнени с иновативни предимства, които правят 
монтажа им максимално лесен и бърз. Ето някои от тях... 

Стоманени фиксиращи 
крачета
Чрез заострените краища 
на фиксиращите крачета 
кутията се захваща здраво 
към стената.

Високоскоростни 
винтове
Високоскоростните винтове с 
тройна резба правят монтажа 
на кутията 3 пъти по бърз от 
обикновено. 

Свързващ елемент
Използвайте свързващия 
елемент, за да сеъдините 
няколко кутии една към друга. 

Кабелни отвори
Пластмасовите пластини 
на кабелните отвори лесно 
се отстраняват с ръка, а 
липсата на остри краища и 
грапавини предотвратява 
риска от наранявания при 
монтаж. 

Анти-ротационна 
система
Всяка кутия има четири 
крилца, които осигуряват 
перфектно разполагане в 
стената и предотвратяват 
нежелани завъртания.

Здраво захващане на 
капака
Предварително направените 
отвори за отвертка запазват 
целостта на капака при 
демонтажа му.

Механизми - 60 mm 
стандарт
Шестдесет милиметровите 
фиксиращи центрове на 
Multifix Plus 2 ги правят 
подходящи за повечето 
ключове и контакти на 
пазара с възможност 
за монтаж както в 
хоризонтална, така и 
във вертикална посока.

Лесни за монтаж и 
демонтаж 
Ако инсталацията 
се нуждае от 
преправяне, лесно 
може да отстраните 
инсталационната кутия 
без да наранявате 
стената, а след това да я 
използвате отново

IP20 – какво означава това?
IP е съкращение на International Protection rating, според международния 
стандарт IEC 60529. Индексът на защита обикновено съдържа 2 цифри. 
Първата класифицира нивото на защита от твърди предмети и прах, а 
втората цифра показва степента на влагозащитеност. IP20 означава, че 
Multifix Plus 2 са защитени срещу проникване на твърди предмети на 12 
mm или случайно докосване с ръка, но не и срещу проникване на вода. Те са 
подходящи за монтаж в закрити помещения.

Издръжливост
Кутиите са изработени 
от полипропилен, който 
е надежден и издръжлив 
при нагряване. Тестовете 
показват, че конзолите 
запазват формата 
и функциите си в 
температурния диапазон от
60°C до -25°C.
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Здрава инсталация

Свързващ елемент
Конзолните кутии лесно 
могат да бъдат свързани 
хоризонтално или вертикално. 
Чрез свързващия елемент те 
се захващат една към друга 
достатъчно здраво, дори ако 
са с различна дълбочина.

Вграден подравняващ 
елемент
Чрез подравняващия елемент 
на лицевата страна на 
кутиите инсталацията 
става здрава и надеждна при 
монтажа на няколко кутии 
една към друга.

Отвори с различен 
диаметър
Кутиите са снабдени с отвори 
от 10 до 20 мм, подходящи 
за кабели и гофрирани 
тръби с различен диаметър. 
Пластмасовите пластини се 
отстраняват лесно на ръка. 

Две дълбочини
Ако стената е тънка, може да 
ползвате плитката конзолна 
кутия с дълбочина 45 мм. 
За по-плътни стени или ако 
искате да поберете повече 
кабели, изберете по-дълбоката 
кутия 60 мм.

Здраво захващане 
на капака на всяка 
разклонителна кутия
Предварително направените 
отвори за отвертка 
предотвратяват риска от 
нараняване на капака при 
неговото отстраняване.IP30 – какво означава това?

IP е съкращение на International Protection rating, според международния 
стандарт IEC 60529. Индексът на защита обикновено съдържа 2 цифри. 
Първата класифицира нивото на защита от твърди предмети и прах, а 
втората цифра показва степента на влагозащитеност. IP30 означава, че 
Multifix Plus 2 са защитени срещу проникване на твърди предмети на 2.5 
mm или случайно докосване с ръка, но не и срещу проникване на вода. Те са 
подходящи за монтаж в закрити помещения.

Механизми - 60 mm 
стандарт
Благодарение на 
фиксиращите си центрове 
Multifix Modulo са подходящи 
за повечето ключове и 
контакти на пазара с 
възможност за монтаж 
както в хоризонтална така и 
във вертикална посока.

Инсталационните кутии Multifix Modulo са изработени от полипропилен - надежден 
материал, който издържа на монтаж в тухлени стени. Продуктите от гамата 
отговарят на всички европейски изисквания и стандарти за безопасност: GOST, 
EN IEC 60670-1. Кутиите не поддържат горенето, което минимизира риска от 
пожар, причинен от късо съединение.

Еднакво 
разстояние
Монтажът на няколко 
конзоли една до друга 
осигурява точно 71мм 
разстояние между 
тях за перфектно 
разполагане в стената.

Високо качество
Тестовете показват, че 
Multifix Modulo запазват 
формата и функциите 
си в температурния 
диапазон от 60°C 
до -25°C. Кутиите 
издържат на нагряване 
при температура 
+ 650°C
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Някои помещения се нуждаят от 
допълнителна защита

Степен на защита IP 55
Mureva са добър избор за бани, 
мокри помещения и други 
влажни или взискателни среди. 

Подходящ монтаж
Може да монтирате Mureva 
навсякъде, където 
е необходимо окабеляване.
Ясно обозначаване на 
монтажните отвори.  

Интелигентно 
затваряне
Всеки капак е свързан към 
основата на кутията чрез 
въженце. По този начин се 
намалява вероятността 
капакът да бъде изгубен. 

IP55 – какво означава това?
IP е съкращение на International Protection rating, според международния 
стандарт IEC 60529. Индексът на защита обикновено съдържа 2 цифри. 
Първата класифицира нивото на защита от твърди предмети и прах, а 
втората цифра показва степента на влагозащитеност. IP55 означава, 
че кутиите Mureva са защитени срещу проникване на прах и вода. Това 
ги прави подходящи за монтаж в мокри и прашни помещения, както и на 
открито.

Достатъчно работно 
място в кутията
Благодарение на 
интелигентната система за 
затваряне на капака, в кутията 
остава достатъчно  работно 
пространство.

Електрическата инсталация в помещенията със специално предназначение 
непрекъснато е изложена на риска от проникване на вода или прах. В такива среди 
инсталацията трябва да бъде допълнително обезопасена срещу проникване на 
влага и прах. Тогава на помощ идват разклонителните кутии Mureva със степен на 
защита IP55. Заобленият им дизайн ги прави еднакво подходящи за монтаж както 
в жилищни, така и в индустриални сгради.

Гъвкави щуцери с 
ясна маркировка
Кутиите имат гъвкави 
щуцери с ясна маркировка. 
Те лесно могат да бъдат 
срязани точно там, където 
е необходимо, за да  паснат 
изцяло на диаметъра на 
кабела или гофрираната 
тръба.

По -издръжливи от стандарта GOST 
Кутиите Mureva покриват изискванията на стандарта GOST, 
според който продуктът трябва да издържи на нагряване 650°C. 
Материалът, от който са изработени Mureva, издържа на 
температурен тест от 750°C

Обезопасени винтове
Всяка монтажна дупка е 
снабдена с капаче, което 
покрива металната глава 
на винта и предотвратява 
възможен контакт с 
електричеството.

Дренажни отвори
Дренажните отвори са 
проектирани така, че да бъдат 
достъпни, както от вътре, 
така и отвън. Те могат да 
бъдат отворени преди или след 
монтажа на кутията.

Здраво захващане на 
капака
Ще ви е необходима отвертка 
в случай че желаете да 
отстраните капака. 
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Конзоли и разклонителни кутии за гипсокартон Multifix Plus 2, IP20
Вид Цвят Размери (мм) Опаковка (бр./пакет) Кат. номер

Конзолна кутия, кръгла

65x45 Жълт 71/46/71 200 IMT35150

Разклонителна кутия, кръгла

80x45 Жълт Ø 95/48 100 IMT35160

Свързващ елемент

Жълт 21/21/17.5 900 IMT35180

Конзоли и разклонителни кутии за тухлени стени Multifix Modulo, IP30
Вид Цвят Размери (мм) Опаковка (бр./пакет) Кат. номер

Конзолна кутия, кръгла

65x45 Зелен 81/46/71 200 IMT35100

65x60 Зелен 81/61/71 105 IMT35101

Разклонителна кутия, кръгла

70x40 Зелен Ø 80/43 150 IMT35120

100x50 Зелен Ø 107/51 72 IMT35121

Разклонителна кутия, квадратна

100x100x50 Зелен 112/51/112 68 IMT35122

Разклонителни кутии за открит монтаж Mureva, IP55
Вид Цвят Размери (мм) Опаковка (бр./пакет) Кат. номер

Разклонителна кутия, кръгла

Ø 65x40 Сив Ø 84/48 150 IMT35093

Ø 80/40 Сив Ø 84/48 100 IMT35094

Разклонителна кутия, квадратна

70x70x40 Сив 95/48/95 150 IMT35090

85x85x40 Сив 110/48/110 100 IMT35092

100x100x50 Сив 130/58/130 56 IMT35091
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София 1766, Младост 4
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: 02 932 93 20
факс: 02 932 93 93

Център “Обслужване на клиенти”
тел.: 0700 110 20, 02 932 93 33
факс: 02 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg
www.schneider-electric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258, 
Източна кула, ет. 4, Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. “Трайко Китанчев” 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: 056 816 970

Вашият официален дистрибутор е:Вашият официален дистрибутор е:


