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Nowe puszki
elektroinstalacyjne
PV 60K i PV 60D firmy Simet
Mariusz Młyńczak

PrzedsiÍbiorstwo Simet wprowadza na rynek nowe puszki elektroinstalacyjne z moøliwoúciπ
≥πczenia ich w uk≥ady szeregowe, przeznaczone do montaøu w pustych úcianach. Sπ to ca≥kowicie nowe konstrukcje puszki p≥ytkiej PV 60K i g≥Íbokiej PV 60D. Parametry wyrobÛw
w pe≥ni spe≥niajπ, a w niektÛrych przypadkach przewyøszajπ wymagania normatywne stosowane w Unii Europejskiej.
owe puszki do ≥πczenia PV60K
i PV60D to jedne z najnowoczeúniejszych konstrukcji w swojej
grupie. Zastosowane w nich rozwiπzania
odpowiadajπ wymogom nowoczesnych instalacji elektrotechnicznych. SzczegÛlnπ,
nowπ cechπ puszek jest moøliwoúÊ ≥πczenia ich w sztywne i zwarte zestawy wielopolowe. W stosunku do swoich poprzedniczek nowe modele majπ ca≥kowicie zmodernizowanπ konstrukcjÍ korpusu. Tak jak
inne produkty z niebieskiej serii puszek Simet (tworzywo korpusu wykonane w kolorze niebieskim), sπ samogasnπce i produkowane z materia≥Ûw bezhalogenowych.
Puszki charakteryzujπ siÍ szczelnoúciπ
i sztywnoúciπ konstrukcji, posiadajπ os≥abienia pod rury instalacyjne, zaczepy
i wkrÍty do mocowania osprzÍtu, moøliwoúÊ zamocowania pokrywy instalacyjnej
zlicowanej z czo≥em puszki, majπ odpowiedniπ g≥ÍbokoúÊ.

N

Puszki do pustych úcian
Elektroinstalacyjna puszka do pustych
úcian jest elementem uøywanym w instalacjach wewnπtrzbudynkowych, gdzie úciany
wykonane sπ z niejednolitego materia≥u.
NiejednolitoúÊ ta przejawia siÍ rÛønπ spoistoúciπ czo≥a úciany (wykonanego z p≥yt
gipsowo-kartonowych (regips), boazerii,
drewna, laminatÛw, blachy itp.) i jej wnÍtrza
ñ wype≥nionego materia≥em izolacyjnym lub
powietrzem. åciany tego typu w wiÍkszoúci
sπ ≥atwopalne, a ryzyko powstania i rozprzestrzeniania siÍ ognia jest w ich przypadku
wielokrotnie wiÍksze niø w úcianach pe≥nych: betonowych, ceglanych itp. Puszki sπ
miejscem osadzania osprzÍtu elektroinstalacyjnego typu ≥πczniki, gniazda prπdowe i logiczne (internet, intranet, sieÊ telefoniczna,
anteny), jak rÛwnieø umieszczania elementÛw elektronicznych ñ takich jak czujniki
i elementy sterujπce.

Rys. 1. Puszka p≥ytka PV 60D i puszka g≥Íboka PV 60K

Rys. 2. Dno puszki PV 60K

Materia≥ korpusu
Zasadniczym czynnikiem majπcym
wp≥yw na jakoúÊ konstrukcji puszki jest
tworzywo sztuczne, z ktÛrego wykonany
jest jej korpus. Materia≥ korpusu, ze wzglÍdu na bezpieczeÒstwo uøytkowania, powinien odznaczaÊ siÍ samogaúniÍciem (brak
zdolnoúci podtrzymywania palπcego siÍ
p≥omienia) oraz nie powinien zawieraÊ
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i úrodowiska naturalnego substancji.
Normy podajπ moøliwoúÊ konstrukcji
puszki z materia≥u samogasnπcego, dopuszczajπ jednak wystÍpowanie puszek instalacyjnych z tworzywa niesamogasnπcego pod warunkiem, øe bÍdπ one dodatkowo oznaczone kolorem pomaraÒczowym
lub symbolem F umieszczonym na korpusie puszki. Jednak wielu inwestorÛw juø
na poziomie projektÛw okreúla cechy produktu, gdzie ca≥a instalacja i drogi jej prowadzenia wykonana jest z materia≥Ûw samogasnπcych. W konstrukcjach szkieleto-
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rzywie sztucznym bÍdπcym konstrukcyjnym materia≥em korpusu puszki daje gwarancjÍ, øe w wyniku pracy w podwyøszonych temperaturach, bπdü poddania dzia≥aniu p≥omienia nie dojdzie do reakcji syntezy gazÛw szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i úrodowiska naturalnego. Ma to
rÛwnieø znaczenie w aspekcie recyklingu
tworzyw sztucznych, gdzie bezhalogenowoúÊ jest wymagana w przypadku procesu
odzysku i ponownej przerÛbki materia≥Ûw
z tworzyw sztucznych.

Elementy metalowe

Rys. 3. Puszka PV 60K z pokrywπ ñ powierzchnia
pokrywy po zamocowaniu zrÛwnuje siÍ z gÛrnym
ko≥nierzem puszki

wych (zwiÍkszone zagroøenie poøarowe ñ
drewno, karton itp.), aby zminimalizowaÊ
zagroøenie poøarowe, jakim moøe staÊ siÍ
instalacja elektryczna, zastosowanie puszki niepodtrzymujπcej p≥omienia wydaje
podstawowym wymogiem.
Waønπ cechπ charakteryzujπcπ tworzywa uøywane w produkcji elementÛw elektrotechnicznych jest bezhalogenowoúÊ.
Halogeny (inaczej fluorowce) to grupa aktywnych chemicznie pierwiastkÛw, do ktÛrych naleøπ: brom, jod, chlor, fluor i astat.
DziÍki swojej w≥aúciwoúci wchodzenia
w reakcje z innymi pierwiastkami bπdü
zwiπzkami chemicznymi, tworzπ one czÍsto substancje chemiczne lub gazy szkodliwe dla zdrowia. Brak ich obecnoúci w two-

Kolejnym waønym czynnikiem warunkujπcym jakoúÊ puszki jest brak wystÍpowania
szkodliwych dla zdrowia i úrodowiska naturalnego substancji w elementach metalowych. Uúciúla to Rozporzπdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 6.11.2004 r. Zasadniczym jest w nim akapit, ktÛrego treúÊ
brzmi: Ñw wytwarzanym i wprowadzonym
do obrotu sprzÍcie elektronicznym i elektrycznym (...) nie mogπ byÊ wykorzystywane: rtÍÊ, o≥Ûw, kadm, szeúciowartoúciowy
chrom, polibromowane bifenyle PBB, polibromowane etery, PBDEî. Rozporzπdzenie
to poparte jest rÛwnieø Decyzjπ Komisji
Europejskiej w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2002/95/WE. Potocznie wymÛg ten nazywany jest ÑRoHSî.
W odniesieniu do materia≥Ûw uøytych
w puszkach instalacyjnych ma to taki skutek, øe we wkrÍtach oraz zaczepach nie
mogπ wystÍpowaÊ szkodliwe substancje,
jakimi sπ g≥Ûwnie o≥Ûw i szeúciowartoúciowy chrom. A w szczegÛlnoúci pokrycia
galwaniczne tych elementÛw nie mogπ zawieraÊ tych szkodliwych substancji.

Puszki PV 60K
i PV 60D z osprzÍtem
Na nowπ grupÍ puszek firmy Simet sk≥adajπ siÍ puszki: p≥ytka PV60K o g≥Íbokoúci 40 mm i g≥Íboka PV60D o g≥Íbokoúci
60 mm. W sk≥ad ich opcjonalnego wyposaøenia wchodzπ: pokrywa PL 60 oraz
≥πcznik KD 71 mm.
Zasadniczπ ideπ konstrukcji nowych puszek jest moøliwoúÊ ≥πczenia ich w uk≥ady
szeregowe, podobnie jak puszek podtynkowych ñ gdzie pomys≥ ten wprowadzony
by≥ juø znacznie wczeúniej. Pomimo, øe
w ofercie Simet znajdujπ siÍ juø wielopolowe (dwu-, trzy-, cztero- i piÍciopolowe)
puszki do pustych úcian, to wprowadzenie
nowego rozwiπzania sta≥o siÍ niezbÍdne.
MoøliwoúÊ ≥πczenia puszek przede wszystkim pozwala na wiÍkszπ uniwersalnoúÊ ich
zastosowania ñ bez okreúlania z gÛry, jakie
konkretne rozwiπzanie zostanie przyjÍte.
Elektroinstalator majπc zapas puszek nowego typu moøe elastycznie dostosowaÊ
siÍ do potrzeb zlecenia, ktÛre czÍsto
w ostatniej chwili bywa weryfikowane.
Kolejna istotna cecha budowy zwiπzana jest z moøliwoúciπ zamykania puszki.
Wynika to z czÍstej praktyki stosowania puszek elektroinstalacyjne φ 60 mm jako rozga≥Íünych lub do osadzania elementÛw elektronicznych. Z tego powodu dobÛr w≥aúciwego
zamkniÍcia puszki sta≥ siÍ wyjπtkowo istotny. Zosta≥o ono opracowane tak, aby zachowaÊ odpowiedniπ estetykÍ puszki zamocowanej w úcianie. Pokrywa wchodzi do wnÍtrza puszki, licujπc z jej gÛrnym ko≥nierzem.
Pozwala to na unikniÍcie niepoøπdanego wybrzuszenia pod tapetπ lub cienkπ warstwπ

Rys. 4. Elementy opcjonalnego wyposaøenia puszek: ≥πcznik KD 71 mm (po lewej) i pokrywa PL 60
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ogrzewania i wentylacji precyzyjnie okreúla warunki obiegu powietrza. Konstrukcja puszki pozwala zarÛwno na ≥πczenie
puszek jednego rodzaju (PV60K lub
PV60D), jak rÛwnieø obu modeli ze sobπ.
Po≥πczenie wykonuje siÍ za pomocπ ≥πcznika KD 71. Puszki po po≥πczeniu zachowujπ wielkoúÊ modu≥u 71 mm, pozwalajπcπ na zastosowanie standardowych ramek
osprzÍtowych. Pokrywa opisana wczeúniej
oznaczona jest symbolem PL 60. Posiada
ona otwory do mocowania jej w korpusie
puszki za pomocπ wkrÍtÛw osprzÍtowych,
bÍdπcych standardowym wyposaøeniem
puszek PV60K i PV60D.
Mariusz M≥yÒczak
Autor jest g≥Ûwnym specjalistπ
ds. marketingu w firmie Simet

Rys. 5. Puszki PV 60K z ≥πcznikiem

tynku strukturalnego. Pokrywa posiada
w centralnej czÍúci os≥abienie umoøliwiajπce
wyprowadzenie przewodu elektroinstalacyjnego lub konektora przy≥πczowego.
Puszki PV60K i PV60D mogπ byÊ teø
osadzane w instalacjach sufitowych, gdzie
pozwalajπ realizowaÊ wiele zadaÒ. Moøe
to byÊ proste wyprowadzanie przewodÛw
do pod≥πczenia oúwietlenia, miejsce osa-

dzenia elementÛw elektronicznych, elektrycznych, jak rÛwnieø dokonywania rozga≥ÍzieÒ czy zabezpieczeÒ instalacji.
Puszki wykonane sπ z zastosowaniem
zasady maksymalnej szczelnoúci, tzn. os≥abienia wykonane sπ tak, aby wyeliminowaÊ lub zminimalizowaÊ przep≥yw powietrza przez szczeliny. Cecha ta staje siÍ niezbÍdna w pomieszczeniach, gdzie system
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