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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

FORGRENINGSDÅSER

Brandsikre samlinger
Alle lovkrævede brandtekniske installationer er designet til og 
installeret med ét formål: ”At redde liv”

UniPoint A/S har i samarbejde med en international producent 
af samledåser udviklet en sikker og billig brandsikker samle- og 
forgreningsdåse. Dåsen er ikke brandsikker i sig selv, men med 
den brandsikre og elektrisk jordforbundne indsats opretholdes 
spændingsforsyningen og dermed personsikkerheden i tilstræk-
kelig lang tid i tilfælde af brand.

Produktet består af en dåse med en metalindsats, hvorpå der 
er monteret keramiske klemmer. Indsats og dåse fastgøres i én 
arbejdsgang med de medfølgende betonskruer til beton-/ tegl 
konstruktioner eller med Ø 5mm maskinskruer til eksempelvis 
laskeplader på føringsveje mv.

Orange dåser (Option)

Mål - Side og låg

Dåsen fås også i sort

Mål - Bagside

Alternativ: BDS84 Orange dåser (Option)

Mål - Åben front

Produktnavn Farve Mål i mm Indgange (mål i mm) Antal klemmer Tæthedsgrad

KSK80-5G-grå Grå L 81 x B 81 x D 44 8x Ø20 5 IP66

KSK80-5G-sort Sort L 81 x B 81 x D 44 8x Ø20 5 IP66

KSK80-3G-grå Grå L 81 x B 81 x D 44 8x Ø20 3 IP66

KSK80-3G-sort Sort L 81 x B 81 x D 44 8x Ø20 3 IP66

ALTERNATIV

BDS84 Grå L 89 x B 89 x D 42 8x Ø23 3 IP65

GENERELT:   
Rustfri skruer og hætter til låginstal-
lation er inkluderet i pakken. Dåsen 
leveres enten med en 3 eller en 5-po-
let indsats og med 2 stk. betonskruer 
5,0 x 30 mm. 

TILBEHØR MV.:  
Dåsen kan leveres med tilhørende 
forskruninger. Vi kan selvfølgelig 
tilbyde brandsikre kabler

OPTIONER: 
Der kan leveres orange brandsikre 
E60/E90 samledåser med montage-
plint og keramiske klemmer i mange 
varianter. 

Produktoversigt

På dåsen er påsat label, 
hvor man kan notere 
kredsnummer


