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ZA NAŠÍM ÚSPĚCHEM STOJÍTE VY 
Díky novým technologiím zlepšujeme a inovujeme naše výrobky. Pro Vás.
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VÝHODY POŽÁRNĚ  
ODOLNÝCH KRABIC

MĚKČENÉ PROSTUPY

NEREZOVÉ ŠROUBY 
UCHYCENÍ VÍKA

KOTEVNÍ PRVKY 
SOUČÁSTÍ KRABICE

MONTÁŽ JEN 
DVĚMA ŠROUBY

RŮZNÉ DRUHY 
SVOREK

KRYTÍ IP66INTEGROVANÉ TĚSNĚNÍ 
PRO VÍKO

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
90 MINUT

BEZHALOGENOVÝ 
MATERIÁL

Požárně odolné elektroinstalační krabice KSK jsou vyrobeny z bezhalogenového materiálu. 
V  případě požáru dokáží vést elektrický proud po dobu až 90 minut. Používají se k zajištění 
funkčnosti např. nouzového odvětrání, osvětlení únikových cest či ovládání požárních dveří. 

Tyto krabice se také nacházejí ve zdravotnických zařízeních, nákupních centrech, parkovacích 
prostorech nebo výrobních halách.
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KSK 125_PO10KSK 100_PO KSK 175_PO16

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KRABICE
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VIDEO 
NÁVOD

KSK S JEDNODUCHOU SVORKOU

• měkčené vstupy zajišťují snadné průchody kabelů při zachování krytí 
IP 66

• součástí balení jsou kotvy, nebo šrouby do betonu, nerezové šrouby, 
nosné sloupky, hrazda, keramické svorky

• určené převážně pro třífázové instalace
• snadný přístup ke svorkám díky umístění na sloupky

Typ Klasifikace požární 
odolnosti

Rozměry (VxŠxH) Počet keramických 
svorek

Průřez vodičů

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

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KRABICE
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VIDEO
NÁVOD

KSK PRO JEDNOFÁZOVÉ ÚČELY

Typ Klasifikace požární 
odolnosti

Rozměry (VxŠxH) Počet keramických 
svorek

Průřez vodičů

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

• měkčené vstupy zajišťují snadné průchody kabelů při zachování 
krytí IP 66

• součástí balení jsou kotvy, nebo šrouby do betonu, nerezové 
šrouby, nosné sloupky, hrazda, keramická svorka

• snadný přístup ke svorce díky umístění na sloupky
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KSK 125_2PO6 KSK 175_2PO10

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KRABICE
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VIDEO 
NÁVOD

KSK S DVOJITOU SVORKOU

• měkčené vstupy zajišťují snadné průchody kabelů při zachová-
ní krytí IP 66

• součástí balení jsou kotvy, nerezové šrouby, nosné sloupky, 
hrazda, keramické svorky, pojistka

• možnost připojení více vodičů na jeden potenciál
• snadný přístup ke svorkám díky umístění na sloupky

Typ Klasifikace požární 
odolnosti

Rozměry (VxŠxH) Počet keramických 
svorek

Průřez vodičů

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

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KRABICE
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VIDEO
NÁVOD

KSK DATOVÉ

• měkčené vstupy zajišťují snadné průchody kabelů při zachování 
krytí IP 66

• součástí balení jsou kotvy, nebo šrouby do betonu, nerezové 
šrouby, nosné sloupky, hrazda, keramické svorky obsahují plíšek 
pro ochranu žil kabelů

• snadný přístup ke svorkám díky umístění na sloupky

Typ Klasifikace požární 
odolnosti

Rozměry (VxŠxH) Počet keramických 
svorek

Průřez vodičů

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

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KRABICE
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VIDEO 
NÁVOD

• měkčené vstupy zajišťují snadné průchody kabelů při zachování krytí IP 66
• součástí balení jsou kotvy, nerezové šrouby, nosné sloupky, hrazda, keramické 

svorky, pojistka
• v případě poruchy pojistka zajistí odpojení vedlejší větve při teplotě, která již 

nemusí být pro zařízení bezpečná
• pojistka 10 A, teplota přerušení 150 °C
• snadný přístup ke svorkám díky umístění na sloupky

Typ Klasifikace požární 
odolnosti

Rozměry (VxŠxH) Počet keramických 
svorek

Průřez vodičů

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

vedlejší větev

hlavní vedení

KSK S POJISTKOU
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POŽÁRNĚ ODOLNÉ KRABICE
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KS_PO

KS_2PO6, KS_2PO10

KS_PO4J, KS_PO6J, KS_PO10J

TP_PO

• náhradní díl pro krabice KSK
• vysoce kvalitní česká keramika
• možnost zaměňovat jednoduché a dvojité svorky
• pro průřez žíly vodiče do 6 mm2

• náhradní díl pro krabice KSK
•  vysoce kvalitní česká keramika
•  větší pohodlí pro montáž
•  možnost připojení více kabelů na jeden potenciál

• pro jednofázové aplikace
• nejlevnější varianta
• atraktivní vzhled
• snadná montáž

• pro všechny požárně odolné krabice KSK
• proudové zatížení 10A
• tepelné zatížení 150°C

SVORKOVNICE A POJISTKY
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KPZ-1_PO

ČSN 73 0810
ČSN EN 1363-1:2013

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KRABICE

www.kopos.cz

VIDEO 
NÁVOD

• certifikováno na EI 15 až EI 120
• v případě požáru zajistí celistvost příčky a tím zamezí 

šíření ohně
• nainstalovené přístrojové i montážní šrouby
• vstupní otvory z pružného materiálu
• bezhalogenové provedení
• vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy
• ocenění Zlatý plamen
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POLITIKA SPOLEČNOSTI

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KRABICE

www.kopos.cz

INOVACE
Neustále hledáme nové způsoby, které povedou ke 
zlepšení technologií a výrobků.

FLEXIBILNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Naši zákazníci využívají komplexní služby a jejich 
požadavky jsou řešeny individuálně. Budujeme pevné 
a dlouhodobé obchodní partnerství.

RESPEKT
Respektujeme lidi jako individuality. Snažíme se 
o otevřený dialog, který vede ke společnému řešení. 
Ohleduplnost a vstřícnost napomáhá k dobrým vztahům.

TÝMOVÁ PRÁCE
Uvědomujeme si skutečnost, že každý zaměstnanec 
přispívá k růstu společnosti, pouze motivované 
a spolupracující týmy jsou úspěšné a neustále dosahují 
svých cílů.

VZDĚLÁVÁNÍ
Odbornost a zvyšování kvalifikace jsou nedílnou součástí 
strategie společnosti.

BEZPEČNOST
Ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví 
jsou požadavky obsažené ve všech našich aktivitách. 
Dodržujeme přísné standardy etiky a kontroly práce.



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín
Česká republika

tel.: +420 321 730 111
e-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

KOPOS Slovakia s.r.o.
Prešovská 43 
821 02 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 255 410 711
e-mail: kopos@kopos.sk
www.kopos.sk


