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f-tronic®

Puszki IT 
f-tronic®

Puszka LAN 

Specjalista od  
aplikacji IT

Nowoczesne okablowanie w technice 

sieciowej rządzi się własnymi regułami 

i wyzwaniami, którym często nie mogą 

sprostać typowe puszki instalacyjne. 

Jako pionier w tym segmencie, po 

intensywnych testach prezentujemy Państwu 

pierwsze rozwiązanie produktowe dla sektora 

techniki sieciowej.

 

Zgodnie z normą DIN EN50173 promień 

gięcia układanych kabli sieciowych nie może 

przekroczyć 4-krotności średnicy przewodu, 

ponieważ grozi to pęknięciem kabla i utratą 

mocy. 

W przypadku standardowej puszki 

instalacyjnej, wskutek jej konstrukcji nie 

ma możliwości okablowania zgodnego z 

normą bez ręcznego dostosowania. Tym 

problemem zajęliśmy się w firmie f-tronic®, 

co w rezultacie dało nowatorskie rozwiązanie, 

które dzięki doskonale dostosowanemu 

kształtowi i odpowiedniemu zastosowaniu 

2-komponentowej konstrukcji, umożliwiło 

wydajny i przystępny cenowo montaż 

przyłączy sieciowych. Rozwiązanie łączy 

w sobie wszystkie zalety naszych puszek 

instalacyjnych. W ten sposób zachowano 

właściwości wiatroszczelności, komfortu i 

łatwości instalacji.

2 ELEMENTY  
MEMBRANY
dla łatwiejszego  
wprowadzenia kabli

GWARANCJA 
WIATROSZC-
ZELNOŚCI  
dzięki konstrukcji 
2-komponentowej

WPROWADZANIE  
3 PRZEWODÓW  
JEDNOCZEŚNIE

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU 
SZEREGOWEGO W 
TRZECH PŁASZCZYZNACH 
dzięki przesuniętym śrubom

NIESKOMPLIKOWANY 
MONTAŻ 
łatwa instalacja dzięki 
standardowemu otworowi 
frezowanemu Ø 68 mm

ZGODNOŚĆ Z 
NORMĄ DIN EN 50173
automatyczne zachowanie 
promieni gięcia uwarunkowane 
specjalnym kształtem konstrukcji  

średnica przewodur

4 x r maksymalny promień 

gięcia

E550
Nr kat. 7320009

E5000HF
Nr kat. 7350112E5000

Nr kat. 7350066

E5100
Nr kat. 7360051

E5100HF
Nr kat. 7360055

http://www.f-tronic.com/products/halogen-free-products/890/cavity-wall-lan-socket.html
http://www.f-tronic.com/electrical-socket-with-25mm-pipe-nozzles,-with-4-screw-domes-and-2-machine-screws.html
http://www.f-tronic.com/hollow-wall-electrical-socket,-halogen-free.html
http://www.f-tronic.com/hollow-wall-electrical-socket.html
http://www.f-tronic.com/products/sockets/hollow-wall-installation/840/cavity-wall-lan-socket.html


Innowacyjność, dążenie do celu i jakość „Made in Germany” 
to filary naszej firmy

Od 1990 roku firma f-tronic® projektuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne produkty przeznaczone do 

instalacji elektrycznych. Dostarczamy pełen asortyment dla 6 segmentów produktowych: szafy licznikowe, 

rozdzielnice, obudowy przemysłowe, puszki, systemy mocowania kabli i systemy przeciwpożarowe. 

Poprzez stałą rozbudowę naszego asortymentu oferujemy szerokie spektrum produktów dla rzemiosła 

elektroinstalacyjnego.

Stosujemy wysokiej klasy i innowacyjne metody przetwarzania tworzyw sztucznych. Firma f-tronic® jest 

znana jako dostawca pełnego asortymentu produktów w ponad 25 krajach – zarówno dla hurtowników 

części elektrotechnicznych, jak i instalatorów. Nasze wtryskarki automatyczne, w większości produkcji 

niemieckich firm, gwarantują najwyższą jakość „Made in Germany”.

Czujemy się zobowiązani, już dziś myśleć o wielkich innowacjach jutra. 

Tylko inaczej je nazywamy. Mówimy na to: f-tronic® 

Jakość - Made in Germany 

www.f-tronic.com

f-tronic® - installing innovation
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