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ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

www.kopos.ua

ЗА НАШИМ УСПІХОМ СТОЇТЕ ВИ  
Нові технології гарантують модернізацію та інноваційність нашої продукції. Для Вас. 
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ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

www.kopos.ua

ПЕРЕВАГИ ВОГНЕСТІЙКИХ 
КОРОБОК

М‘ЯКІ ВВОДИ

ГВИНТИ ІЗ 
НЕРЖАВІЮЧОЇ 
СТАЛІ
КРІПЛЕННЯ 
КРИШКИ

АНКЕРНІ 
ЕЛЕМЕНТИ

Є ЧАСТИНОЮ 
КОРОБКИ

МОНТАЖ ЗА 
ДОПОМОГОЮ 

ЛИШЕ ДВОХ 
ГВИНТІВ

РІЗНІ ТИПИ 
КЛЕМНИКІВ

ЗАХИСТ IP66ІНТЕГРОВАНЕ 
УЩІЛЬНЕННЯ КРИШКИ

СТІЙКІСТЬ ДО  
ПОЖЕЖІ 90 ХВИЛИН

БЕЗГАЛОГЕННИЙ 
МАТЕРІАЛ

Вогнестійкі електромонтажні коробки KCK виготовлені з безгалогенного матеріалу.
У випадку пожежі вони можуть проводити електроенергію до 90 хвилин. Коробки 

використовуються для забезпечення важливих функцій, наприклад - аварійна вентиляція  
або управління протипожежними дверима. 

Ці коробки необхідні в медичних закладах, торгових центрах, на автостоянках чи у 
виробничих цехах.
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KSK 125_PO10KSK 100_PO KSK 175_PO16

ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

www.kopos.ua

ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЇ

KSK ІЗ ПРОСТИМ КЛЕМНИКОМ

• м‘які входи забезпечують простий ввід кабелів при збереженні 
захисту IP 66

• в комплекті анкери або гвинти для бетону, гвинти із нержавіючої 
сталі, опорні стійки, штанга, керамічні клемники

• призначені здебільшого для трифазних установок
• легкий доступ до клемників завдяки розміщенню на стійках

тип Класифікація 
пожежестікості

Розміри (ВхШхГ) Кількість керамічних 
клемників

Січення 
провідників

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

ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

www.kopos.ua

ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЇ

KSK ДЛЯ ОДНОФАЗНИХ МЕРЕЖ

тип Класифікація 
пожежестікості

Розміри (ВхШхГ) Кількість керамічних 
клемників

Січення 
провідників

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

• м‘які входи забезпечують простий ввід кабелів при 
збереженні захисту IP 66

• в комплекті анкери або гвинти для бетону, гвинти із 
нержавіючої сталі, опорні стійки, штанга, керамічні клемники

• легкий доступ до клемників завдяки розміщенню на стійках



6

KSK 125_2PO6 KSK 175_2PO10

ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

www.kopos.ua

ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЇ

KSK ІЗ ПОДВІЙНОЮ КЛЕМОЮ

• м‘які входи забезпечують простий ввід кабелів при збереженні 
захисту IP 66

• в комплекті анкери або гвинти для бетону, гвинти із нержавіючої 
сталі, опорні стійки, штанга, керамічні клемники

• можливість підключення декількох проводів до одного потенціалу
• легкий доступ до клемників завдяки розміщенню на стійках

тип Класифікація 
пожежестікості

Розміри (ВхШхГ) Кількість керамічних 
клемників

Січення 
провідників

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
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KSK 125_DPO KSK 175_DPO

ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

www.kopos.ua

ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЇ

KSK ІНФОРМАЦІЙНІ

• м‘які входи забезпечують простий ввід кабелів при 
збереженні захисту IP 66

• в комплекті анкери або гвинти для бетону, гвинти із 
нержавіючої сталі, опорні стійки, штанга, керамічні клемники

• клемники мають пластину для захисту жил кабелів
• легкий доступ до клемників завдяки розміщенню на стійках

тип Класифікація 
пожежестікості

Розміри (ВхШхГ) Кількість керамічних 
клемників

Січення 
провідників

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

ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

www.kopos.ua

ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЇ

• м‘які входи забезпечують простий ввід кабелів при збереженні захисту IP 66
• в комплекті анкери, гвинти із нержавіючої сталі, опорні стійки, штанга, 

керамічні клемники, запобіжник
• у випадку несправності запобіжник забезпечує відключення вторинної 

мережі при температурі, що вже не може бути безпечною для приладів
• запобіжник 10 А, температура спрацювання 150°С
• легкий доступ до клемників завдяки розміщенню на стійках

тип Класифікація 
пожежестікості

Розміри (ВхШхГ) Кількість керамічних 
клемників

Січення 
провідників

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

бокове відгалуження

головна лінія

KSK ІЗ ЗАПОБІЖНИКОМ
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ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ
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KS_PO

KS_2PO6, KS_2PO10

KS_PO4J, KS_PO6J, KS_PO10J

TP_PO

• запасна частина для коробки KSK
• високоякісна чеська кераміка
• можливість заміни простих та подвійних клем

• запасна частина для коробки KSK
• високоякісна чеська кераміка
• комфорт для Вас при монтажі
• можливість підключення декількох кабелів до одного потенціалу

• для однофазних систем
• найдешевший вариант
• привабливий зовнішній вигляд

• для всіх прожежестійких коробок KSK
• токове навантаження 10А
• теплове навантаження 150°С

КЛЕМНИКИ ТА ЗАПОБІЖНИКИ
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KPZ-1_PO

ČSN 73 0810
ČSN EN 1363-1:2013

ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

www.kopos.ua

ВІДЕО
ІНСТРУКЦІЇ

• сертифіковано від EI 15 до EI 120
• у випадку пожежі забезпечує цілісність перегородки 

і цим запобігає розповсюдженню пожежі
• встановлені приладові та монтажні гвинти
• вхідні отвори із еластичного матеріала
• підходить для низькоенергетичних та пасивних 

будинків
• конструкція удостоєна нагороди „ЗОЛОТЕ ПОЛУМ‘Я“
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ВОГНЕСТІЙКІ КОРОБКИ

www.kopos.ua

ІННОВАЦІЯ 
Ми постійно шукаємо нові шляхи для вдосконалення 
технологій та продуктів.

ГНУЧКИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД
Наші клієнти користуються комплексними послугами. 
Їх вимоги розглядаються індивідуально. Ми будуємо 
міцне та довгострокове ділове партнерство.

ПОВАГА
Ми поважаємо людей та їх індивідуальність. Ведемо 
відкритий діалог та розробляємо спільні рішення. 
Повага та індивідуальний підхід сприяє добрим 
стосункам.

КОМАНДНА ПРАЦЯ
Ми визнаємо той факт, що кожен працівник сприяє 
зростанню добробуту компанії; лише мотивовані 
та згуртовані команди стають успішними та завжди 
досягають поставлених цілей.

ОСВІТА
Навчання та підвищення кваліфікації є невід‘ємною 
частиною стратегії компанії.

БЕЗПЕКА
Охорона навколишнього середовища, охорона праці 
та охорона здоров‘я - це вимоги, що містяться у 
всіх діях нашої компанії. Ми дотримуємося суворих 
стандартів етики та контролю праці.

ПОЛИТИКА КОМПАНІЙ



КОПОС КОЛИН a.s.
Гавличкова 432
280 02 Колин IV Чехия

Тел .: +420 321 730 111
E-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

ДП КОПОС ЕЛЕКТРО 
в. Червоноткацька, 42-а
02094 м.Київ
Україна 

тел.: +38 044 451 7352 
www.kopos.ua


