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МОНТАЖНІ КОРОБКИ

РОЗПОДІЛЬЧА КОРОБКА КСК З ІР-ЗАХИСТОМ

www.kopos.ua

• призначені для встановлення в умовах, що потребують 
IP66 захисту

• виготовлений з УФ-стійкого безгалогенного матеріалу
• вбудований ущільнювач в отворах для монтажу в матеріал 

основи
• вбудований ущільнювач кришки
• призначений для безпосередньої установки на поверхню 

без необхідністі використання ізоляційної прокладки
• ідеальна та швидка герметизація кабелів і труб
• гвинти з нержавіючої сталі для встановлення кришки та 

заглушки для головки кріпильних гвинтів, що входять до 
комплекту

• можливість встановлення спеціальної клемної колодки 
(S-KSK 1)

ITEM

KSK 80_FA
KSK 100_FA

HFHF



КАБЕЛЬ-КАНАЛИ

Електромонтажні коробки для кабель-каналів

• канали та короби виготовлені з УФ-стійкого 
матеріалу чорного кольору

• розміри від 20x10 мм до 60x40 мм (Ш x В)
• доступні до замовлення також кришки, 

включаючи кришку втулки для коробок 
LK 80X28 T

• міцне утримання кришки і підвищена 
жорсткість завдяки подвійному замку

• захисна плівка від бруду при 
транспортуванні та зберіганні

• безгалогенова гнучка двостінна гофрована захисна труба 
призначена для механічного захисту всіх видів 
енергетичних та телекомунікаційних ліній

• кожна бухта комплектується протяжкою та муфтою 
• за умови використання ущільнювальних кілець, ступінь 

захисту становить IP 67

LK 80X28 T_FB VLK 80/T_FA 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ТА КАБЕЛЕЗАХИСНІ ТРУБИ

KOPOFLEX®

ITEM

KF 09040_UVFA
KF 09050_UVFA
KF 09063_UVFA
KF 09075_UVFA
KF 09090_UVFA
KF 09110_UVFA
KF 09160_UVFA

ITEM

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

HF

HF halogen-free material



ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА ГОФРОВАНА

захисна труба LPE-1
LPE-1

• Безгалогенна гофрована УФ-стійка труба, 
підходить для зовнішньої інсталяції

• Є можливість поставки труби з протяжкою або 
без неї

ITEM

2316E/LPE-1_F1.DU
2320/LPE-1_F1.DU
2320/LPE-1_F1.U
2325/LPE-1_F1.DU
2325/LPE-1_F1.U
2332/LPE-1_F50DU
2332/LPE-1_F50U

ЖОРСТКІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ТРУБИ

МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ 
320 N/5 cm

МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ 
750 N/5 cm

МЕХАНІЧНА СТІЙКІСТЬ 
1250 N/5 cm

• жорстка безгалогенна труба, придатна для 
житлових і промислових приміщень

• обладнана інтегрованою муфтою на одному 
кінці труби з горловиною діаметром 25, 
діаметром 32 – 63 

• можливе встановлення в приміщеннях з 
ризиком вибуху легкозаймистих газів і парів 
(зона 2) і в приміщеннях з ризиком вибуху 
горючого пилу(зона 22)

ITEM

1516EHF_FA
1520HF_FA
1525HF_FA
1532HF_FA
1540HF_FA
1550HF_FA
1563HF_FA

ITEM

4016EHF_FA
4020HF_FA
4025HF_FA
4032HF_FA
4040HF_FA

ITEM

8016EHF_FA
8020HF_FA
8025HF_FA
8032HF_FA
8040HF_FA
8050HF_FA
8063HF_FA

APAFS, APACS
• гнучка, негорюча, стійка до ультрафіолетового 

випромінювання безгалогенна труба, придатна для 
зовнішньої установки, виготовлена з поліаміду

• широкий асортимент аксесуарів Adaptalok 
утворення системи труб із ступенем захисту IP 66

ITEM

APAFS16_F50
APAFS21_F50
APAFS28_F50
APAFS34_F50
APACS42_F25
APACS54_F25
APACS80_F10

HF

HF

HF



WIRING PIPES AND CABLE PROTECTION DUCTS

ДОДАТОЦИ

МУФТИ
• Безгалогенні муфти, що підходять 

для з’єднання жорстких або 
гнучких захисних труб 

ITEM

0216HF_FB
0220HF_FB
0225HF_FB
0232HF_FB
0240HF_FB
0250HF_FB
0263HF_FB

ЗАТИСКАЧІ
• безгалогенові хомути, що призначені 

для кріплення жорстких або гнучких 
труб на будівельних конструкціях

• безгалогеновые хомуты, 
предназначенные для крепления 
разводки труб на фоновом материале

• монтаж труб відбувається шляхом 
швидкого затискання між губками 
хомута

• затискачі мають кріплення для 
міцного і надійного з'єднання між 
собою затискачів для різного діаметру 
труб, а також пази для можливості 
встановлення їх у металічну опорну 
рейку 5820.

ITEM

5316EHF_FB
5320HF_FB
5325HF_FB
5332HF_FB
5340HF_FB
5350HF_FB
5363HF_FB

КОЛІНА
• безгалогенні повороти під 90° з 

муфтою з обох сторін 
• радіус повороту забезпечує 

плавний перегин та дозволяє 
легко протягувати дріт та кабелі

ITEM

4116HF_FB
4120HF_FB
4125HF_FB
4132HF_FB
4140HF_FB
4150HF_FB

HF

HF

HF



ДП КОПОС ЕЛЕКТРО
Вул. Червоноткацька 42-а

02660 м. Київ
Україна

+38044 451 73 52
www.kopos.ua

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС,
АБИ НІЧОГО НЕ ПРОПУСТИТИ!

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

НОВИНИ
ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ

СЕРТИФІКАТИ
КНС КОНФІГУРАТОР

ПІДТРИМКА

ОНОВЛЕННЯ
НОВИНИ

АКЦІЇ
ТРЕНІНГИ

ВІДЕОІНСТРУКЦІЇ ПО МОНТАЖУ
ВІДЕООГЛЯДИ ПРОДУКЦІЇ


