Doze de

aparataj
GAMĂ COMPLETĂ.
REZULTATE
DE CALITATE.

SPECIALIST GLOBAL ÎN INFRASTRUCTURI ELECTRICE
ȘI DIGITALE PENTRU CLĂDIRI

Doze de

aparataj

pentru gips-carton
EcoBatibox - Legrand

SIMPLU. RAPID. REZULTAT DE CALITATE.

Spațiu larg pentru cablare.
Flansa largă și
clemele armate garanteaza
fixarea în siguranță a dozelor.

Intrarile pot fi deschise fără scule trăgând sigiliul.
Echipat cu 4 intrări (suficient de largi pentru a menține și
tuburile) potrivite pentru tuburile Ø16, 20 și 25 mm.

Membrana flexibilă asigură o etanșare totală rezistentă
la intemperii.
Membrane elastice etanșe, fiecare tub sau cablu instalat
este fixat în siguranță.

Ref. 080021
www.legrand.ro
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Freză cu Ø 67 mm pentru doze
aparataj cu Ø 67 mm, mai mult
spațiu pentru cabluri.

Trage sigiliul pentru a deschide
membrana.

Ușor de instalat. Fixeaza doza cu Amplitudine mare de strângere
ajutorul sistemului de prindere a ghearelor. Acestea se fixează
cu gheare retractabile.
automat pe poziţie în timpul
înşurubării, chiar şi cu o
şurubelniţă electrică.

Flanşa lată asigură o fixare mai
bună în perete (potrivit pentru
găuri cu diametrul între 67 şi
68 mm)

ACCESORII				INSTALARE

0 893 11

Tavan

Dopul are o membrană perforabila pentru introducerea cablurilor
Minimizați pierderile de energie prin tuburile ce intra în doze.
Disponibile pentru Ø16, 20, 25 și 32 mm

De la 40 la 50 mm adâncime,
de la 1 la 4 intrări pentru conducte
în funcție de unde sunt instalate

Ref. 080016 / 080020 / 080025 / 080030
0 800 21

0 800 34

0 800 20

0 800 16

080021/40 mm
080031/50 mm

080022/40 mm
080032/50 mm

080023/40 mm
080033/50 mm

080024/40 mm
080034/50 mm

DOZE APARATAJ PENTRU GIPS-CARTON ECOBATIBOX LEGRAND
Ref.

Adâncime 40 mm

Ref.

Adâncime 50 mm

080021
080022
080023
080024

1 post, 2 module
2 posturi, 4/5 module, perete despărțitor detașabil
3 posturi, 6/8 module, perete despărțitor detașabil
4 posturi, 8/10 module, perete despărțitor detașabil

080031
080032
080033
080034

1 post, 2 module
2 posturi, 4/5 module, perete despărțitor detașabil
3 posturi, 6/8 module, perete despărțitor detașabil
4 posturi, 8/10 module, perete despărțitor detașabil

080016
080020

Dop cu membrană perforabilă Ø 16 mm
Dop cu membrană perforabilă Ø 20 mm

080025
080030

Dop cu membrană perforabilă Ø 25 mm
Dop cu membrană perforabilă Ø 30 mm

Accesorii

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

PP
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Doze de

aparataj

pentru gips-carton,
Batibox - Legrand

INSTALARE SIGURĂ
Cleme de fixare late care suportă sarcina
unei şurubelniţe electrice
Spaţiu mai mare pentru cabluri - Ø 67 mm
Şurub cu filet cu pas mare
Nişă pentru înşurubare uşoară

Flanşa lată şi clemele asigură o mai bună fixare în perete.
Grosimea redusă permite o instalare perfectă la nivel
Reglarea pe verticală a accesoriului: 3 posibilităţi de fixare

Intrări predecupate pentru tub pe partea laterală şi la baza dozei.
Nu sunt necesare instrumente suplimentare (Ø 16, 20 şi 25 mm)

Ref. 080041 - 40 mm adâncime
Ref. 080051 - 50 mm adâncime
www.legrand.ro

Disponibil cu adâncimi de 40 şi 50 mm pentru 1, 2, 3 şi 4 posturi
Adâncime 50 mm: ideal pentru funcţiunile electronice
Adâncime 60 mm: pentru un singur post
5

INSTALARE PERFECTĂ ÎN PEREȚI DE GIPS-CARTON
Programul Batibox îndeplinește toate condițiile legate de instalarea dozelor în pereți de gips-carton
(gheare, flanșă lată, spațiu pentru cabluri etc.).

Freză cu Ø 67 mm pentru doze
aparataj cu Ø 67 mm, mai mult
spațiu pentru cabluri.

Amplitudine mare de strângere
a ghearelor (BA13 sau 2 x BA13).
Acestea se fixează automat pe
poziţie în timpul înşurubării,
chiar şi cu o şurubelniţă electrică

Uşor de instalat.
Gheare retractabile.

Flanşa lată asigură o fixare
mai bună în perete
(potrivit pentru găuri cu
diametrul între 67 şi 68 mm)

Doză mică pentru amplasare în
zone înguste (ex. între 2 cadre de
uşi) Ref. 080040 - 40 mm adâncime

Cele 4 cleme şi flanşa lată
asigură o fixare mai bună
în perete.

Spaţiu suficient pentru cabluri
Perete despărţitor detaşabil

Ideal pentru prizele precablate
din Program Mosaic / Céliane /
Plexo

080041/40 mm
080040/40 mm 080051/50 mm
080061/60 mm

080042/40 mm
080052/50 mm

32 mm

080043/40 mm
080053/50 mm

080044/40 mm
080054/50 mm

DOZE APARATAJ PENTRU GIPS-CARTON BATIBOX LEGRAND
Ref.

Adâncime 40 mm

Ref.

Adâncime 50 mm

080040
080041
080042
080043
080044
080049

1 modul
1 post, 2 module
2 posturi, 4/5 module, perete despărțitor detașabil
3 posturi, 6/8 module, perete despărțitor detașabil
4 posturi, 8/10 module, perete despărțitor detașabil
3 module, standard italian

080051
080052
080053
080054

1 post, 2 module
2 posturi, 4/5 module, perete despărțitor detașabil
3 posturi, 6/8 module, perete despărțitor detașabil
4 posturi, 8/10 module, perete despărțitor detașabil
Adâncime 60 mm
1 post, 2 module

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

PP
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080061

Doze de

aparataj

pentru zidărie
Batibox Legrand

FLEXIBILITATE PRIN COMBINARE
Libertate de alegere: Programul Batibox pentru zidărie permite
alegerea modalității de asamblare a dozelor, și prin combinarea dozelor
cu 1 post.

Disponibil cu adâncimi de
30/40/50 mm pentru 1 post

Pot fi asamblate pentru
a obține doze cu 2, 3 şi 4
posturi

Carcasă rigidă care suportă tensiunile
de prindere şi asigură o fixare mai
bună pentru posturi multiple
Nişă universală pentru
înşurubare uşoară
Reglarea pe verticală a
accesoriului:
3 posibilităţi de fixare
Intrări predecupate pentru cablu
pe partea laterală şi la baza dozei
- nu sunt necesare instrumente
suplimentare (Ø 16, 20 şi 25 mm)

Ref. 031301

Ref. 080131 - 30 mm adâncime
Ref. 080141 - 40 mm adâncime
Ref. 080151 - 50 mm adâncime
www.legrand.ro
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Pentru montare cu
șurub sau gheare.
Se livrează fără
șuruburi.
Poate fi utilizat cu
Gama Mosaic, Valena,
Niloé și Kaptika.

Pot fi cuplate pentru instalare Peretele despărţitor poate fi
pe verticală sau pe orizontală detaşat înainte sau după fixare

Capac de protecţie împotriva Folie pentru protecţia
stropilor de var sau de tencuială volumului interior

080131/30 mm
080141/40 mm
080151/50 mm

Montaj orizontal
și vertical.

Detectabilă după aplicarea
tencuielii, prin marcare

031301

080140

Ref.

Doze pentru zidărie

031301

Doză aparataj universală 1-post / Doză derivație zidărie adâncime 40 mm montaj îngropat

080140
080131
080141
080151
080149

Doză aparataj Batibox 1-modul zidărie adâncime 40 mm L.32 mm montaj îngropat
Doză aparataj Batibox 1-post zidărie 65x65 mm adâncime 30 mm montaj îngropat
Doză aparataj Batibox 1-post zidărie 65x65 mm adâncime 40 mm montaj îngropat
Doză aparataj Batibox 1-post zidărie 65x65 mm adâncime 50 mm montaj îngropat
Doză aparataj Batibox 3-module adâncime 40 mm zidărie montaj îngropat

080108
080170
089246

Doză aparataj Batibox 1-post zidărie rotundă adâncime 40 mm Diametru 67mm montaj îngropat
Doză aparataj Batibox pentru fixare pe cadrul ușii 1-post zidărie adâncime 40 mm
Doză pentru aplică iluminat Batibox adâncime 40 mm zidărie montaj îngropat

080180
089281
080182

Capac rotund universal pentru doză rotundă 1-post
Capac universal pentru doză zidărie pentru 1-post 80x80 mm
Capac universal pentru doză 2-posturi, 71 mm distanță prindere

080149

080108

080170

DOZE APARATAJ PENTRU ZIDĂRIE - BATIBOX LEGRAND

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1
650 °C
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089246

089281

Doze de

aparataj

universale
Batibox - Legrand

UNIVERSAL VALABILE

Pentru cărămidă sau piatră, bloc de beton,
panou de ipsos, perete din gips-carton etc.
Rigiditatea dozelor și metodele de fixare permit instalarea pe diferite
materiale. Fixare cu gheare metalice, fixare tradițională sau prin injectare
de adeziv, ultima fiind recomandată la extinderea instalației sau pentru
renovări la scară mică.
Ref. 080121

Gheare metalice: pentru fixarea în pereți cu
goluri și materiale solide
Spațiu suficient pentru cabluri diametru 67 mm
4 locații disponibile pentru injectatea adezivului.
Transparența permite o vizibilitate sporită la aplicarea
adezivului.
Protecția capetelor șurubilor. Nișă pentru înșurubare ușoară.
4 intrări cabluri (nu este nevoie de instrumente suplimentare)
(diametru 16, 20 și 25 mm) inclusiv un diametru special
pentru montaj semi-îngropat.
Disponibile cu adâncimea de 40 mm pentru 1, 2 și 3 posturi
și 50 mm pentru 1 post.
Carcasă rigidă care suportă tensiunile de fixare.

www.legrand.ro
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Gheare metalice pentru fixarea în pereți de
gips-carton

Flanșă lată pentru o fixare mai bună pe cadru

Fixare cu ajutorul adezivului care poate fi ușor
îndepărtat cu apă

Montaj vertical sau orizontal:
aceeași doză pentru 2 sau 3 posturi
Doză de aparataj universală de la
Batibox - Legrand, care poate fi montată vertical
sau orizontal pe diferite materiale: cărămidă,
bloc de beton, panou de ipsos,
perete din gips-carton, piatră etc.

Doze mari, adâncime 50 mm
Posibilitatea de separare a rețelei de alimentare
și a rețelei de curenți slabi.
În combinație cu un capac, pot fi transformate în
doze de derivație.
2x3 posturi sau 2x6/8 module 2x2 posturi sau 2x4/5 module

080102/40 mm

080121/50 mm

080124/50 mm

080126/50 mm

080128/50 mm

DOZE APARATAJ UNIVERSALE BATIBOX LEGRAND
Ref.

Adâncime 40 mm

Ref.

Adâncime 50 mm

080102

Doză aparataj universală 2 posturi sau 4/5 module
Adâncime 50 mm
Doză aparataj universală 1 post

080124
080126
080128

Doză aparataj universală 2x2 posturi sau 2x4/5 module
Doză aparataj universală 2x3 posturi sau 2x6/8 module
Doză aparataj universală 2x10 module

080121

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1
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Doze de

aparataj

universale pentru beton
Batibox - Legrand

MULTIFUNCȚIONALĂ

Doză pentru beton, universală
Programul Batibox a dezvoltat o doză pentru beton, cu adâncimea de 58
mm, care este multifuncțională: pentru un post, multipost sau pentru
fixarea corpurilor de iluminat.

Intrare transversală pentru tub IRL,
cu diametrul de 25 mm
Adâncime 58 mm.
Pentru magneți cu diametrul de 64 mm

Orificii pentru șuruburi
pentru fixarea accesoriului
SAU
Canal pentru fixarea inelului
Predecupări la 45° pentru
a facilita intrarea cablurilor
Ref. 081941

www.legrand.ro

Intrări pentru cabluri
(diametru 20, 25 mm)
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Pot fi cuplate orizontal sau vertical până la 4 posturi

Cuplare prin prindere directă pentru ca panoul să rămână în
aceeași pozitie sau să permită o montare spate în spate
(grosime 140, 160, 180, 200 mm)

Doză pentru 2 posturi. Ideal pentru prize precablate.

081941

081942

Inel ø 64 mm.

081940

Magnet pentru fixare 1200N.

081985

DOZE APARATAJ UNIVERSALE ECOBATIBOX LEGRAND
Ref.

Doze

081941
081942
081940
081985

Doză aparataj universală, beton Batibox, 1 post, adâncime 58 mm, montaj îngropat
Doză aparataj universală, beton Batibox, 2 posturi, adâncime 58 mm, montaj îngropat
Doză aparataj universală, beton Batibox, 1 post, sau 2 module, adâncime 58 mm, montaj îngropat
Doză aparataj universală, beton Batibox, 1 post, pentru prize 20 A și 32 A , montaj îngropat
Accesorii
Inel șuruburi pentru doze aparataj beton

081960

650 °C
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Ref.
081970
081990
081971
081972
081997
080197

Accesorii
Magnet fixare pt. doze aparataj beton 600N
Magnet fixare pt. doze aparataj beton 1200N
Capac fixare pt. doze aparataj beton 081940/41
Capac protecție pt. doze aparataj beton 081940/41
Extractor magneți fixare 081970 sau 081990
Șurub lung pt. toate dozele aparataj Batibox, ø 3 mm lung. 40 mm

Doze de

aparataj

pentru gips-carton
de la Bticino

SIMPLU. RAPID. REZULTAT DE CALITATE.
Noua generație de doze pentru gips-carton:
fiecare detaliu inovativ este conceput pentru a-ți face munca mai rapidă
și mai simplă, garantând un rezultat de calitate.

ADERENȚĂ TRIPLĂ
Flanșa lată ranforsată, clemele
metalice și benzile de cauciuc
asigură prinderea perfectă a dozei
SISTEM INOVATIV DE
DESCHIDERE, FĂRĂ SCULE
Desprinde manual sigiliul pentru
a face gaura pentru tub

FIXARE FERMĂ ȘI FLEXIBILĂ
Datorită membranelor elastice
etanșe, fiecare tub sau cablu instalat
este fixat în siguranță, rămânând în
același timp și suficient de flexibil
pentru a se adapta poziției dorite

UȘOR DE REALIZAT O
GAURĂ PERFECTĂ
Instrucțiuni chiar pe spatele dozei

INSTALARE ȘI
DEZINSTALARE UȘOARE
Dacă trebuie să corectezi instalarea,
poți scoate cu ușurință doza fără a
deteriora peretele și o poți reutiliza.
Nu se pierd piesele de fixare
www.legrand.ro

ASCUNDE IMPERFECȚIUNILE
Gulerul larg și subțire din jurul
casetei ascunde micile greșeli ale
decupajului
Ref. PB503N
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SOLUȚIE ETANȘĂ - Asigură o reducere a pierderilor de aer cu 95% comparativ cu dozele standard

P

D
IER

ERE

P

Video
ghid instalare

Marcăm linia de
referință

Pune doza pe perete
și apasă

Marchează punctele de
centrare pentru găurire

Perforează peretele

Finisează găurile

Trage sigiliul pentru a
deschide membrana

Inserează tubul

Inserează doza în gaura
făcută în perete

Fixează doza

GAMĂ COMPLETĂ - PENTRU TOATE NEVOILE

PB502N
Ref.
PB502N
PB503N
PB504N
PB506N
PB526N
PB503V
PB526V

PB503N

PB504N

PB506N

DOZE APARATAJ PENTRU GIPS-CARTON DE LA BTICINO
Doze pentru Gips-Carton, perete simplu sau dublu Intrări pentru tuburi
2 module - Ø 71x50.5 mm
2 x 16-20 mm - 2 x 20-25 mm
3 module - 110x71x52 mm
4 x 20-25 mm
4 module - 132.5x71x52 mm
2 x 16-20 mm - 4 x 20-25 mm
6 module (7 module pentru Livinglight) - 183x71x52 mm
6 x 20-25 mm
3+3 module - 111x116x52 mm
6 x 20-25 mm
separator intern pentru doza PB503N - 4N - 6N
separator intern pentru doza PB526N

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

PP
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AER

NOILE DOZE
ER
4 m3/h
RD
IE

DE

D

E

AE

VECHILE DOZE
100 m3/h

R

n Doza este ideală pentru casele pasive sau
pentru locuințele construite după exigențele
reglementărilor termice.
Doza reduce factura anuală de energie cu până la
15 kWhEP/m²/an, în funcție de tipul de construcție

E

n Noua doză de aparataj pentru gips-carton de la
Bticino este concepută pentru a îndeplini cele
mai înalte cerințe de economisire a energiei:
membranele elastice se fixează bine în jurul
tuburilor sau cablurilor, dar permit și un grad ridicat
de flexibilitate, făcând îmbinarea robustă și durabilă

PB526N
Ø 67/68 mm

PERFORAREA PLĂCII DE
GIPS-CARTON
Pentru a perfora placa de gipscarton folosește o freză cu
diametrul de 67/68 mm.

Doze de

aparataj

pentru zidărie
de la Bticino

FLEXIBILITATE PRIN COMBINARE
Doze pentru zidărie cu agrafe metalice și cu segmente pre-decupate
pentru diferite dimensiuni ale tuburilor.
Pentru o ușurință sporită a instalării, atât pe verticală cât și pe
orizontală, cât si pe laturile opuse ale aceluiași perete, este
disponibilă gama de accesorii specifice.

Pot fi instalate una langă alta pentru a rezulta 4, 6 ... posturi,
fără alte accesorii

Carcasă rigidă care suportă tensiunile
de prindere şi asigură o fixare mai bună
pentru posturi multiple
Nişă universală pentru înşurubare uşoară
Reglarea pe verticală a accesoriului: 3 posibilităţi de
fixare
Intrări predecupate pentru cablu pe partea laterală
şi la baza dozei - nu sunt necesare instrumente
suplimentare

Ref. 502E
www.legrand.ro

15

DOZE ȘI ACCESORII PENTRU ZIDĂRIE DE LA BTICINO

503EC
504EC
506EC
503ED
Pentru o ușurință sporită
a instalării, atât pe verticală
cât și pe orizontală

Cuplaj spate, conceput
pentru instalarea casetelor
pe laturile opuse
ale aceluiași perete.

503EV
506EV

503CG

2-module 502E
pot fi instalate
unul lângă altul
fără alte accesorii.
Finisate cu 2+2+... rame
și o gamă disponibilă
de accesorii specifice.

502E

503E

504E

506E

506L

Ref.

Doze pentru zidărie

Ref.

Accesorii

502E
503E
504E
506E
506L

2 module, pereți despărțitori detașabili
3 module, pereți despărțitori detașabili
4 module, pereți despărțitori detașabili
6 module (3+3), pereți despărțitori detașabili
6/7 module, pereți despărțitori detașabili

503CG
503EC
504EC
506EC
503ED
503EV
506EV

Capac protecție pentru doza 503E
Capac vizitare/protecție pentru 503E
Capac vizitare/protecție pentru 504E
Capac vizitare/protecție pentru 506E
Element distanțier orizontal și vertical
Despărțitor vertical pentru 503E
Despărțitor orizontal pentru 506E

DOZE APARATAJ PENTRU ZIDĂRIE DE LA BTICINO

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

650 °C
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Doze de

aparataj
GAMĂ COMPLETĂ.
REZULTATE DE CALITATE.

DE LA LEGRAND ȘI BTICINO
PENTRU PEREȚI DE GIPS-CARTON, DE ZIDĂRIE, DIN MATERIALE DIVERSE,
DIN BETON

www.legrand.ro
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LEGRAND
PENTRU GIPS-CARTON
ECOBATIBOX - LEGRAND

BATIBOX - LEGRAND
080040/40 mm

1 MODUL

PENTRU ZIDĂRIE
BATIBOX - LEGRAND

080140/40 mm

031301/40 mm

1 POST
SAU 2 MODULE

080021/40 mm
080031/50 mm

080041/40 mm
080051/50 mm
080061/60 mm

080131/30 mm
080141/40 mm
080151/50 mm

080108/40 mm

080170/40 mm
pentru fixare
pe cadrul ușii
080049/40 mm
Standard italian

3 MODULE

2 x 031301/40 mm

4 MODULE

2 POSTURI
SAU 4/5 MODULE

080022/40 mm
080032/50 mm

080042/40 mm
080052/50 mm

2 x 080131/30 mm
2 x 080141/40 mm
2 x 080151/50 mm

3 x 031301/40 mm

6 MODULE

3 POSTURI
SAU 6/8 MODULE

080023/40 mm
080033/50 mm

080043/40 mm
080053/50 mm

3 x 080131/30 mm
3 x 080141/40 mm
3 x 080151/50 mm

4 POSTURI
SAU 8/10 MODULE

080024/40 mm
080034/50 mm

080044/40 mm
080054/50 mm

4 x 080131/30 mm
4 x 080141/40 mm
4 x 080151/50 mm

PENTRU
APLICĂ ILUNINAT
18

080149/40 mm

089246/40 mm

LEGRAND

BTICINO

UNIVERSALE
BATIBOX - LEGRAND

UNIVERSALE PENTRU BETON
BATIBOX - LEGRAND

PENTRU GIPS-CARTON
DE LA BTICINO

PENTRU ZIDĂRIE
DE LA BTICINO

081940
58 mm
080121
50 mm

081941
58 mm

PB502N
50,5 mm

502E
53,5 mm

3 MODULE

PB503N
52 mm

503E
53,5 mm

4 MODULE

PB504N
52 mm

504E
53,5 mm

1 POST
SAU 2 MODULE

081985
pentru
prize
20A și 32A

2 POSTURI
SAU 4/5 MODULE

080102
40 mm

081942
58 mm

6 MODULE

PB506N
52 mm

6 MODULE (3+3)

PB526N
52 mm

506E
51,5 mm

PB506N
52 mm
(7 module
pentru
Livinglight)

506L
53,5 mm

6/7 MODULE

3 POSTURI

3 x 081941

4 POSTURI

4 x 081941

2x2 POSTURI
SAU 2x4/5 MODULE

080124
50 mm

2x3 POSTURI
SAU 2x6/8 MODULE

080126
50 mm

2x10 MODULE

080128
50 mm

www.legrand.ro
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URMĂRIȚI-NE
PE
legrand.ro
youtube.com/user/legrand
facebook.com/Legrand
twitter.com/Legrand
pinterest.com/legrandgroup
instagram.com/legrandnews
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www.legrand.ro
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