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puszki naúcienne Fastbox IP 54

Puszki naścienne Fastbox
IP 54 firmy Simet
PrzedsiÍbiorstwo Simet wprowadzi≥o do swojej oferty nowe puszki naúcienne o wysokiej
szczelnoúci Fastbox IP 54. BÍdπ one zastÍpowaÊ dostÍpne od d≥uøszego czasu puszki o nazwie PO 75. Nowe produkty charakteryzujπ siÍ wyøszymi walorami uøytkowymi m.in. wiÍkszπ
szybkoúciπ montaøu i lepszπ jakoúciπ izolacji od warunkÛw atmosferycznych.

sk≥ad serii wchodzπ cztery
puszki o gabarytach najczÍúciej
wykorzystywanych w praktyce
do wykonywania rozga≥ÍzieÒ elektrotechnicznych wewnπtrz i na zewnπtrz budynkÛw mieszkalnych i przemys≥owych:
ï N5 (75 x 38 x 75 mm),
ï N6 (85 x 38 x 85 mm),
ï N7 (100 x 38 x 100 mm),
ï N8 (42 x 38 x 89 mm).
Puszki sπ niøsze od wczeúniej stosowanych na polskim rynku wyrobÛw. Ma to
zwiπzek z coraz szerszym wykorzystywaniem nowoczesnych sposobÛw wykonywania po≥πczeÒ przewodÛw ñ nie ma wÛwczas potrzeby stosowania tak g≥Íbokich
puszek. Szybkoz≥πczki, ktÛre sπ podstawowym systemem ≥πczenia przewodÛw niskonapiÍciowych mogπ byÊ umieszczane
w niøszych puszkach w odrÛønieniu od
z≥πczek gwintowych rozga≥Íünych, ktÛre
powoli wychodzπ z uøytku. Po≥πczenie takimi z≥πczkami zosta≥o praktycznie ca≥kowicie wyeliminowane w pracach instalacyjnych Europie Zachodniej i zosta≥o zastπpione z≥πczkami samozaciskowymi
i skrÍtnymi.
Bardziej p≥askie puszki mogπ byÊ lepiej
usytuowane na powierzchni úciany ñ sπ
mniej naraøone na zerwanie z powierzchni, jak rÛwnieø zajmujπ mniej przestrzeni.

W

ta jest znacznie wyøsza w stosunku do
puszki PO 75, w ktÛrej wartoúÊ ta wynosi≥a IP42. Obecnie odpornoúÊ na wnikanie
cia≥ sta≥ych i wody na poziomie IP54 jest
traktowana w kategorii puszek naúciennych jako standard, zapewniajπcy bezpieczne funkcjonowanie po≥πczeÒ i urzπdzeÒ zainstalowanych w puszce. Odpowiednie w≥aúciwoúci uøytkowe potwierdzone sπ certyfikatem VDE. Zastosowane
zintegrowane d≥awnice wykonane z plastycznego tworzywa zapewniajπ dobrπ
szczelnoúÊ dla przewodÛw wprowadzanych do puszki.

Pokrywa, montaø
Seria Fastbox posiada bardzo szczelne,
samozatrzaskowe mocowanie pokrywy,

Rys. 2. Puszki posiadajπ wysokπ jak na ten segment klasÍ szczelnoúci IP 54

ktÛre moøna szybko wykonaÊ. Wystarczy
wcisnπÊ i pokrywa jest trwale i szczelnie
zamkniÍta. Demontaø nastÍpuje przez podwaøenie pokrywy úrubokrÍtem w odpo-

SzczelnoúÊ
Puszki posiadajπ wysokπ jak na ten segment klasÍ szczelnoúci IP 54. SzczelnoúÊ

Rys. 1. Seria puszek Fastbox IP 54 firmy Simet
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Rys. 3. Produkty wyposaøone sπ
w samozatrzaskowe pokrywy
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Rys. 4.
£atwe
do wyciÍcia
os≥abienia
skierowane
sπ do wewnπtrz
puszki

Rys. 5. Uszka o specjalnym kszta≥cie pozwalajπ na wypoziomowanie puszki

wiednim miejscu. Produkt dostarczony jest z niedomkniÍtπ pokrywπ, aby umoøliwiÊ szybki montaø.
Uszka na zewnπtrz puszki zosta≥y zaprojektowane ze szczelinami pozwalajπcymi na dok≥adne poziomowanie puszki. Ma to takøe wp≥yw na szczelnoúÊ, poniewaø prostopad≥e wprowadzenie rury lub peszla os≥onowego jest warunkiem dobrego przylegania
materia≥u izolujπcego wprowadzenie do puszki.
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