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KP 68/D_KA KPR 68/D_KA 
 

• приладова коробка з мембранними 
входами 

• підходить для низькоенергетичних 

або пасивних будинків  

• збільшений простір для проводки 

• можливість з'єднання в суцільний 
ряд з відстанню 71 мм 

• глибока приладова коробка з 
мембранними входами 

• підходить для низькоенергетичних 
або пасивних будинків 

• можливість вставки пристроїв з 
високими вимогами до внутрішнього 
простору коробки 

• можливість з'єднання в суцільний 
ряд з відстанню 71 мм 

 

KU 68-45_KA KPR 68-70_KA 
 

• універсальна коробка підходить для 

більшості установок звичайних 

пристроїв або затискачів. 

• збільшений простір для проводки 

• можливість з'єднання в суцільний 
ряд з відстанню 71 мм 

• містить центральну стійку для 
безгвинтового кріплення кришки KO 
68 

• глибока універсальна коробка для 
приладів з великим внутрішнім 
простором або ширшими 
затискачами 

• можливість з'єднання в суцільний 
ряд з відстанню 71 мм 

 

KU 68-45/HF_HA KPR 68-70/HF_HA 
 

• універсальна коробка безгалогенних 
елементів, підходить для приміщень з 
підвищеною потребою у захисті 
людських ресурсів і майна 

• збільшений простір для проводки  

• можливість з'єднання в суцільний 
ряд з відстанню 71 мм 

• глибока універсальна коробка 
безгалогенних елементів, підходить для 
приміщень з підвищеною потребою у 
захисті людських ресурсів і майна 

•  можливість з'єднання в 
суцільний ряд з відстанню 71 
мм 



PEKE 60 HF_HD 
 
 
 
 

PK 170X65 D_HD 
• консолідація нової серії PK X65 

• дві камери подвійного 
використання 

• перфорована внутрішня 

перегородка 

• також у варіанті HF з позначенням 

PK 170X65 D HF_HD 

 
 
 
 

 
• HF перегородка для HF каналів X65 
• поставляється довжиною 1 м 
• легке та швидке у використанні

 
 

LK 80X28 T_FB 

VLK 80/T_FA 

Прямокутиний короб 

чорний 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• новий дизайн коробки та кришки для 

чорних розподільних щитів 

• підходить для пристроїв серії Tango 

 
• відібрані типи: 

LHD 20X10_FD, LHD 20X20_FD, 
LHD 40X20_FD, LHD 40X40_FD 
a LH 60X40_FD 

• включаючи всі аксесуари 
• виготовлені з матеріалу, стійкого до 

ультрафіолету 



KEFZ 80_KB 
KEFZ 80/VDZ_KB 
•  електромонтажні коробки для 

утеплених фасадів 

•  два комплекти: обидва з 

монтажною коробкою, один з 

необхідним монтажним інструментом 

•  для монтажу приладів на утеплених 

фасадах будівель із товщиною 

утеплювача до 80 мм 

•  коробка підходить для фасадного 

пінополістиролу та мінеральної вати 

 
 
 
 

MDFZ 80_KB 
MDFZ 80/VDZ_KB 

•  монтажна панель для утеплених фасадів для 

кріплення невеликих елементів 

електроустановки (камери, датчики, менші 

світильники) 

• два комплекти: обидва з повною 

монтажною пластиною, один з необхідним 

інструментом для монтажу  

• для монтажу на ізольованих фасадах 

будівель з товщиною шару ізоляції мін. 80 

мм.  

• монтажна панель підходить для 

фасадного пінополістиролу та мінеральної 

вати 

 

 www.kopos.ua 



KSK 100_PO4J 

KSK 100_PO6J 
• коробки для однофазних установок 

• пом'якшені входи забезпечують легке 

проходження кабелів при збереженні 

захисту IP66 

• в комплект входять бетонні анкери, 

шурупи з нержавіючої сталі, опорні 

стійки, керамічний хомут 

• легкий доступ до затискача завдяки 

розміщенню на стійках 

 

INOXKL 
• кабельні мости з нержавіючої сталі 

• доступні дві висоти боковини – 60 і 110 мм 

• перфоровані боковини та перегородки 

для зручності складання 

• пропозиція, що включає аксесуари 

 

 

KPZ-1_PO 
 

• приладова вогнестійка коробка для 

протипожежних перегородок з 

сертифікатом EI 15 до EI 120 

• у разі пожежі перешкоджає 
проходженню вогню через 
перегородку.  

• безгалогенний матеріал 

• вхідні отвори з гнучкого матеріалу



KOPOS KOPOS KOLÍN a.s. KOPOS KOLÍN a.s. 

NOVINKY 

KOMPLETNÍ SORTIMENT 

CERTIFIKÁTY 

KONFIGURÁTOR KNS 

PODPORA 

AKTUALITY 

UDÁLOSTI 

VOLNÉ POZICE 

ŠKOLENÍ 

VIDEO NÁVODY 

PRODUKTOVÁ VIDEA 

www.kopos.cz 

Слідкуй за нами, 
нічого не пропусти! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Відео гіди 
 

 

ДП Копос Електро  
вул. Червоноткацька 42 - а 

02094 м.Київ 
 

 
KSK 100_POxJ KPZ-1_PO KEFZ та MDFZ PK X65 

+38 044 451 7352 
direktor@kopos.ua 

новини 

події 

вакансії 

навчання 

новинки 

повний ассортимент 

сертифікати  

кнс конфігуратор 

підтримка 

відео гіди 

відео продукції 

www.kopos.ua 

ДП Копос Електро 

http://www.kopos.cz/

	KP 68/D_KA KPR 68/D_KA
	KU 68-45_KA KPR 68-70_KA
	KU 68-45/HF_HA KPR 68-70/HF_HA
	PEKE 60 HF_HD
	LK 80X28 T_FB VLK 80/T_FA
	KEFZ 80_KB KEFZ 80/VDZ_KB
	MDFZ 80_KB MDFZ 80/VDZ_KB
	KSK 100_PO4J KSK 100_PO6J
	INOXKL
	KPZ-1_PO

