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FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

VELETEK VAGYUNK SIKERESEK.  
Termékeink fejlődését és az innovációt a mindig újuló technológiák  

garantálják. Nektek.
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FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

A FUNKCIÓMEGTARTÓ 
KÖTŐDOBOZOK ELŐNYEI

RUGALMAS 
BEVEZETŐNYÍLÁSOK

ROZSDAMENTES  
CSAVAROK

A DÜBELEKET 
TARTALMAZZA A 

DOBOZ

CSUPÁN KÉT 
CSAVARRAL 

SZERELHETŐ

SZÁMOS 
SORKAPOCS 
LEHETŐSÉG

IP66 VÉDELEMINTEGRÁLT TÖMÍTÉS

E90  
FUNKCIÓMEGTARTÁS

HALOGÉNMEN-
TES ALAPANYAG

A KSK funkciómegtartó kötődobozok halogénmentes anyagból készülnek. Tűz esetén megtartják 
funkciójukat akár 90 percig. Alkalmasak vészhelyzeti elszívórendszerek, vészvilágító lámpák, 

tűzszakaszt határoló ajtók áramellátásának biztosításához, de megfelelőek egészségügyi 
létesítményekbe, bevásárlóközpontokba, parkolókba és rendezvénytermekbe is.
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KSK 125_PO10KSK 100_PO KSK 175_PO16

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

VIDEO 
GUIDE

KSK EGYPÓLUSÚ SORKAPOCCSAL

• rugalmas anyagból készült bevezetőnyílás biztosítja az IP66 védettséget
• a csomag részét képezik a dübelek, vagy betoncsavarok, rozsdamentes  

csavarok, tartóbakok és a kerámia sorkapocs
• főként háromfázisú szereléshez
• a sorkapocs bakra szerelése könnyű hozzáférést tesz lehetővé

típus funkciómegtartó 
besorolás

méretek 
(SZxMAxMÉ)

sorkapcsok 
száma

vezeték 
átmérő

KSK 100_PO E90, P90-R, PS90 101 x 101 x 63 5 1,5 - 6 mm2

KSK 125_PO10 E90, P90-R, PS90 126 x 126 x 76 5 1,5 - 10 mm2

KSK 175_PO16 E90, P90-R, PS90 176 x 126 x 90 5 1,5 - 16 mm2
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KSK 100_PO6JKSK 100_PO4J KSK 100_PO10J

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

VIDEO
GUIDE

KSK 1 FÁZISÚ

típus funkciómegtartó 
besorolás

méretek 
(SZxMAxMÉ)

sorkapcsok 
száma

vezeték 
átmérő

KSK 100_PO4J E90, P90-R, PS90 101 x 101 x 63 1 1,5 - 4 mm2

KSK 100_PO6J E90, P90-R, PS90 101 x 101 x 63 1 1,5 - 6 mm2

KSK 100_PO10J E90, P90-R, PS90 101 x 101 x 63 1 1,5 - 10 mm2

• rugalmas anyagból készült bevezetőnyílás biztosítja az IP66 
védettséget

• a csomag részét képezik a dübelek, vagy betoncsavarok,  
rozsdamentes csavarok, tartóbakok és a kerámia sorkapocs

• a sorkapocs bakra szerelése könnyű hozzáférést tesz lehetővé
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KSK 125_2PO6 KSK 175_2PO10

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

VIDEO 
GUIDE

KSK KÉTPÓLUSÚ SORKAPOCCSAL

• rugalmas anyagból készült bevezetőnyílás biztosítja az IP66 
védettséget

• a csomag részét képezik a dübelek, vagy betoncsavarok, 
rozsdamentes csavarok, tartóbakok és a kerámia sorkapocs

• főként háromfázisú szereléshez ajánlott
• a sorkapocs bakra szerelése könnyű hozzáférést tesz lehetővé

típus funkciómegtartó 
besorolás

méretek 
(SZxMAxMÉ)

sorkapcsok 
száma

vezeték 
átmérő

KSK 125_2PO6 E90, P90-R, PS90 126 x 126 x 76 5 1,5 - 6 mm2

KSK 175_2PO10 E90, P90-R, PS90 176 x 126 x 90 5 1,5 - 10 mm2



7

KSK 125_DPO KSK 175_DPO

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

VIDEO
GUIDE

KSK ADATKÁBELEKHEZ

• rugalmas anyagból készült bevezetőnyílás biztosítja az IP66 
védettséget

• a csomag részét képezik a dübelek, vagy betoncsavarok,  
rozsdamentes csavarok, tartóbakok és a kerámia sorkapocs

• főként háromfázisú szereléshez ajánlott
• a sorkapocs bakra szerelése könnyű hozzáférést tesz lehetővé

típus funkciómegtartó 
besorolás

méretek 
(SZxMAxMÉ)

sorkapcsok 
száma

vezeték 
átmérő

KSK 125_DPO E90, P90-R, PS90 126 x 126 x 76 8 0,5 - 4 mm2

KSK 175_DPO E90, P90-R, PS90 176 x 126 x 90 14 0,5 - 4 mm2
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main lateral

secondary lateral

KSK 175_PO10PKSK 125_PO6P

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

VIDEO 
GUIDE

• rugalmas anyagból készült bevezetőnyílás biztosítja az IP66 védettséget
• a csomag részét képezik a dübelek, vagy betoncsavarok, rozsdamentes csavarok, 

tartóbakok és a kerámia sorkapocs hőbiztosítékkal ellátva
• hibás működés és a bekötött berendezésre veszélyes hőmérséklet esetén a bizto-

síték megszakítja az áramkört
• 10A áramerősségig, 150°C-nál old ki
• a sorkapocs bakra szerelése könnyű hozzáférést tesz lehetővé

típus funkciómegtartó 
besorolás

méretek 
(SZxMAxMÉ)

sorkapcsok 
száma

vezeték 
átmérő

KSK 125_PO6P E90, P90-R, PS90 126 x 126 x 76 5 + 1 1,5 - 6 mm2

KSK 175_PO10P E90, P90-R, PS90 176 x 126 x 90 5 + 1 1,5 - 10 mm2

elmenő ág

bejövő ág

KSK HŐBIZTOSÍTÉKKAL
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FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

KS_PO

KS_2PO6, KS_2PO10

KS_PO4J, KS_PO6J, KS_PO10J

TP_PO

• pótalkatrész KSK dobozokhoz
• magas minőségű cseh kerámiából
• az egy- és kétpolúsú sorkapcsok felcserélhetőek
• 6 mm2 vezeték átmérőig

• pótalkatrész KSK dobozokhoz
• magas minőségű cseh kerámiából
• egyszerűbb szerelés
• több vezeték is rögzíthető

• egyfázisú szereléshez
• a legköltséghatékonyabb választás
• hatékony felépítés
• könnyű szerelés

• bármelyik funkciómegtartó KSK dobozhoz
• 10A névleges áramerősséghez
• 150°C-nál old ki

SORKAPCSOK ÉS BIZTOSÍTÉKOK
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KPZ-1_PO

ČSN 73 0810
ČSN EN 1363-1:2013

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

VIDEO 
GUIDE

• EI 15-től EI 120 tanúsítással - a részletekről érdeklődjön üzletkötőjénél
• tűz esetén elzárja annak útját
• előre szerelt rögzítő- és szerelvénycsavarok
• rugalmas anyagból készült bevezetőnyílások
• halogénmentes kialakítás
• megfelelő alacsony energiaigényű és passzív házakhoz is
• Zlatý plamen (Arany Láng) díjazott
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VEZÉRELVEINK

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÖTŐDOBOZOK

www.kopos.hu

INNOVÁCIÓ
Folyamatosan keressük a legújabb technológiát és 
fejlesztési lehetőségeket.

RUGALMAS, EGYEDI MEGKÖZELÍTÉS
Partnereink egyedi igényeit komplex szolgáltatásainkkal 
igyekszünk kielégíteni. Erős és hosszútávú üzleti 
kapcsolatokat építünk.

TISZTELET
A tisztelet társaink felé elengedhetetlen. Nyílt 
párbeszédre és közös megoldásokra törekszünk. 
A segítőkészség és udvariasság elősegíti az erős 
kapcsolatokat.

CSAPATMUNKA
Minden kollégánk egytől egyig hozzájárul vállalatunk 
sikerességéhez. Csak a motivált és együttműködő csapat 
lehet sikeres és érheti el a céljait.

KÉPZÉS
A folyamatos képzés és fejlesztés integráns része 
vállalatunk stratégiájának.

BIZTONSÁG
Külső- és munkahelyi környezetünk védelme kiemelten 
fontos számunkra. Szigorú etikai- és munkavédelmi 
szabályokat alkalmazunk.
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KOPOS ELEKTRO KFT.
Pallag utca 25
2120 Dunakeszi
Magyarország

tel.: +36 27 200 600
e -mail: kopos@koposelektro.hu
www.kopos.hu


