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strony: 2-7

Korytka siatkowe

strony: 8-11

Korytka i drabinki kablowe
samonośne

Korytka kablowe - system
do zasilania maszyn
Korytka kablowe - system
oświetleniowy

Drabinki kablowe

strony: 12-13

strony: 14

strony: 15-17

Koryta i drabiny kablowe – system
morski

Zawiesia ścienne i sufitowe

strony: 18

strony: 19-20

Kanały podpodłogowe

strony: 21

System konstrukcji do montażu
paneli
fotowoltaicznych

strony: 22

System E-30, E-90

XX

1

strony: 23-24

XX

Nowości

Nowości 2019/20/19

N

Nowości w systemie korytek kablowych
Kształtki KLIK
KKFJ...H60

KKMFJ...H60

TKFJ...H60

CZKFJ...H60

KPFJ...H60

KMPFJ...H60

TPFJ...H60

CZPFJ...H60

RKLFJ...H60

RKPFJ...H60

RKSFJ...H60

RKJ...H60

TKDFJ...H60

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS
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Nowe łączniki
Łącznik rozsuwany
LRKFJ....

ZASTOSOWANIE
Łącznik do płynnego bezśrubowego
połączenia np. dwóch końców trasy kablowej.
Możliwość regulacji wysunięcia pozwala
dostosować długość łącznika eliminując potrzebę
docinania koryt.

Łącznik
LUPFJ...H60
ZASTOSOWANIE
Łączenie dociętych korytek KF.... z kształtkami KLIK.
Możliwość łączenia korytek KF... ze zwykłymi.

Łącznik
LUPFJ...H60/01

Łącznik
LUPFJ...H60/02

Łącznik
LUPFJ...H60/05

ZASTOSOWANIE
Przedłużenie ciągu trasy kablowej zbudowanej
z korytek KF...
Możliwość łączenia korytek KF... ze zwykłymi.

Łącznik
LUFJ...H60
ZASTOSOWANIE
Łączenie dociętych korytek KF.... z kształtkami KLIK

Łącznik
LUFJ...H60/01

Łącznik
LUFJ...H60/02

Łącznik
LUFJ...H60/05

ZASTOSOWANIE
Bezśrubowe przedłużenie ciągu trasy kablowej
zbudowanej z korytek KF...

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS
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Łącznik rozsuwany LRKFJ... - zastosowanie
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Nowe łączniki - zastosowanie
Przykład połaczenia korytek KLIK za pomocą
łącznika LUFJH60/02

Przykład przedłużenia przebiegu trasy kablowej KLIK z wykorzystaniem
łącznika LUFJH60/02

Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF….

Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF... z wykorzystaniem 2 łączników LUFJ...H60

Bezśrubowy montaż kolanka z korytkami KF... z wykorzystaniem 1 łącznika

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS
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Nowe łączniki uniwersalne do łączenia wszystkich rodzajów koryt
LPUH30

LPUH42

LPU...H50

LPU...H60

LPUH80

LPUH100

LPUH110

Nowe łączniki uniwersalne do łączenia wszystkich koryt z kształtkami
typu LU..., OP... i TR...

LPMUH30

LPMUH42

LPMU...H50

LPMU...H60

LPMUH80

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS
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LPMUH110
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Nowe zapinki pokryw
ZPDN...

Zalety zastosowania:
- zapinki ze stali kwasoodpornej są wytrzymalsze i estetyczniejsze
- zmodyfikowane zaczepy lepiej współpracują z pokrywą
- uniwersalne zastosowanie w korytach z perforacją i bez perforacji
- w komplecie z wysięgnikiem WSU... możliwość bezśrubowego montażu korytka

Nowe zapinki pokryw
ZPNN...

Zalety zastosowania:
- zmodyfikowany kształt umożliwia zastosowanie
w korytkach kablowych i korytkach siatkowych
- zapinki ze stali kwasoodpornej są wytrzymalsze
i estetyczniejsze
- zmodyfikowane zaczepy lepiej współpracują
z pokrywą

Informacja w rozdziale I katalogu BAKS
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Nowości w systemie korytek siatkowych

Łącznik KLIK
L1KDSZ...H60/...

L1KDSZ...H100/...

ZASTOSOWANIE
Bezśrubowe przedłużenie ciągu trasy kablowej.

Łącznik KLIK
L2KDSZ...H60/...

L2KDSZ...H100/...

ZASTOSOWANIE
Bezśrubowe przedłużenie ciągu trasy kablowej.

Informacja w rozdziale II katalogu BAKS
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Nowości w systemie korytek siatkowych
Etapy montażu łącznika rozuswanego.
Łącznik rozuswany LSR...

- montujemy od czoła korytka kablowego
łącznik rozsuwany,

- przesuwamy łącznik rozsuwany tak by nasunął się
na korytko lub kształtkę,
- łącznik montowany bezpośrednio z kształtką musi
być skręcony dodatkowo uchwytami USKS,

Informacja w rozdziale II katalogu BAKS
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Nowości w systemie korytek siatkowych

Korytko siatkowe

Łącznik

KDSD300H50

LKDSC

Max. obciążenie 4 kg/m przy maksymalnym
rozstawie 1,2 m

Uchwyt sufitowy
UKDSC

UKDSPC

ZALETY:
- płaskie korytko do stosowania w przestrzeniach
o ograniczonej wysokości np. nad sufitami podwieszonymi
- łatwe uzupełnianie trasy kablowej

Łączenie korytek za pomocą łącznika LKDSC

Mocowanie do sufitu za pomocą uchwytu UKDSC

Podwieszanie do sufitu za pomocą
uchwytu UKDSPC i pręta
gwintowanego PGM8...

Wspornik
do koryt siatkowych
USKH100

Uchwyt

Uchwyt

UKWDP

UKWD
Przykład zastosowania UKWD

Przykład zastosowania UKWDP
Przykład zastosowania UKWD

UKWD
UKWD
UKWDP

Informacja w rozdziale II katalogu BAKS
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Nowości w systemie korytek siatkowych
Zaczep mocujący z drutu
CZD...

Etapy montażu bezśrubowego korytka siatkowego KDS/KDSO... na wysięgniku WPL... z wykorzystaniem klipsa z drutu CZD...

1. Nasunięcie zaczepów na wysięgniki

2. Podłożenie korytka pod zaczepy

dociśnięcie dołu zaczepu do wysięgnika
3. Dosunięcie korytka z zaczepami do podstaw wsporników

4. Nasunięcie zewnętrznych zaczepów na wysięgniki

5. Dociśnięcie dołu zaczepu do wysięgnika i zapięcie na korytku siatkowym

6. Poprawnie zamontowane korytko

Wieszak z drutu

Łącznik usztywniający

WD...

LUWD

PG...
LUWD

Przykład zastosowania łącznika usztywniającego LUWD

WD...

KDS/KDSO60H60

Informacja w rozdziale II katalogu BAKS
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Nowości w systemie korytek i drabinek samonośnych
Nowa
a gęsta perf
perfor
perforacja
acja
w burtach
tach

9x30

9x30

Zalety:
- pełna perforacja w bokach pozwalająca na połączenie drabinki lub koryta po przecięciu w dowolnym miejscu z kolejną
drabiną lub korytem lub elementem kształtnym za pomocą łącznika bez konieczności wiercenia dodatkowych otworów,
- w przypadku koryt samonośnych dodatkowo lepsza wentylacja kabli.

Uchwyt
dociskowy
uniwersalny

Nakładka ochronna
NODS...

UDU...

Zalety zastosowania:
- łatwy i szybki montaż korytek i drabinek
samonośnych na konstrukcjach stalowych
- górna obrotowa część pozwala na
symetryczny montaż uchwytów
(w jednej linii).
- dwa uniwersalne uchwyty z możliwością
regulacji wysokości jeden do koryt i drabin
o wysokości 100, 110,120 drugi do 150,
160, 200.

Zalety:
- ochrona montera przed skaleczeniem o ostre krawędzie po odcięciu koryta
lub drabiny samonośnej,
- poprawa estetyki,
- ochrona kabli przed uszkodzeniem przy przeciąganiu

Kompletny łącznik dostawny do koryt i drabin
LSDK... i LSDD...
1.

3.
2.

Specyfikacja:
1. Wewnętrzny Łącznik Dostawny LDUWH....
2. Element Maskujący ELM1000
3. Zewnętrzny Łącznik Kątowy LKUZH...

1.

3.
2.

Specyfikacja:
1. Wewnętrzny Łącznik Dostawny LDUWH....
2. Szczebel SCP1000
3. Zewnętrzny Łącznik Kątowy LKUZH...

Zalety zastosowania:
- stabilne i mocne połączenie,
- możliwość wykonania łuku w dowolnym punkcie trasy kablowej,
- możliwość połącz tras kablowych o różnych szerokościach,
- możliwości wymiany z już zastosowanego rozwiązania elementu na kompletny zestaw
łącznika dostawnego,
- przystosowanie do wszystkich wysokości tras samonośnych,
- dno wewnętrznego łącznika stanowi dodatkową ochronę dla kabli prowadzonych w trasie

Pokrywa trójnika dostawnego

Trójnik dostawny

PTDSUC...

TDSU...

Zalety:
- szybki i stabilny montaż,
- montaż w dowolnym punkcie już istniejącej
trasy kablowej,
- możliwość dokręcenia szczebli z drabiny
kablowej do dolnej część trójnika dostawnego

Informacje w rozdziale III i VII katalogu BAKS
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Nowości w systemie drabinek samonośnych
Łącznik
uniwersalny

LUSH110

LUSH120

LUSH150

LUSH160

LUSH200

LUSH100

Przykład zastosowania LUS...

LUS...

LUSUC...

Informacje w rozdziale VII katalogu BAKS

XX

13

XX

Nowości

Nowości 2019/20

N

Podpora pokrywy

System do zasilania maszyn

PPKM...

Zawias
ZPR...

Zalety:
- zawias montowany w dowolnym miejscu na długości koryta
i pokrywy,
- możliwe zamontowanie nawet po skróceniu koryta i pokrywy

Kolanko
redukcyjne
dolne - lewe
KRLDM...

Kolanko
redukcyjne
dolne - prawe
KRPDM...

Trójnik
redukcyjny
dolny
- symetryczny
TRSDM...

Symbol

nr katalogowy

PPKM200H50

830520

PPKM300H50

830530

PPKM400H50

830540

PPKM500H50

830550

PPKM600H50

830560

PPKM200H100

831520

PPKM300H100

831530

PPKM400H100

831540

PPKM500H100

831550

PPKM600H100

831560

PPKM200H200

832520

PPKM300H200

832530

PPKM400H200

832540

PPKM500H200

832550

PPKM600H200

832560

Zalety:
- umożliwia bezpieczne
chodzenie po korytach
do zasilania maszyn,
minimalizuje odkształcenia
pokrywy

System oświetleniowy
Korytko
KLF...H60
wysokość H60 mm
szerokość: 75 mm
grubość blachy: 0,7 mm
Zalety:
- bezśrubowe łączenie korytek
- estetyczny system do podwieszania ciągów
oświetleniowych np.: w sklepach, magazynach
i pomieszczeniach przemysłowych

Przykładowe elementy systemu świetleniowego

Czwórnik CZKLJ...

Trójnik TKLJ...

Wieszak sufitowy WSKL...

Wieszak sufitowyа WLS...

Kolanko KKLJ...

Wieszak sufitowy
WSL...

Informacje w rozdziale IX katalogu BAKS
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Nowości w systemie drabin kablowych
Drabinka DF...
Nowy typ drabinek szybkiego montażu KLIK
Zatrzaskowe łączenie korytek DF...
Ciągłość elektryczna połączenia potwierdzona została
przez VDE Prüf – und Zertifizierungsinstitut GmbH
(certyfikat nr 5018795-5430- 0001/219753 wydany
w zakresie zgodności z punktem 11.1
Normy PN-EN 61537:2007)

Zastosowanie korytek KF... z połączeniem bezśrubowym:
- w instalacjach elektrycznych montowanych
na konstrukcjach stalowych uziemionych
- w instalacjach elektrycznych
o napięciu do 1kV
- w instalacjach hydraulicznych,
pneumatycznych itp.

Zalety zastosowania:
- szybki i łatwy montaż
- stabilne połączenie zatrzaskowe
- połączenie bezłącznikowe

Produkcja zostanie uruchomiona
w IV kwartale 2020 roku

Nowy sposób montażu drabin
Płaskownik

Płaskowniki usztywniają drabinę montowaną „ spodem do ściany”

PLTS...

Sposób montażu poziomego drabiny
- szczeblami do ściany.

Zestaw mocujący
drabinę
ZMD...

Zestaw umożliwia montaż drabiny
„ spodem do ściany” z wykorzystaniem
ceowników

Uchwyt
dociskowy
UDD

Informacje w rozdziale VI katalogu BAKS
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Łącznik uniwersalny LLS...

Łącznik uniwersalny
LLUS...

Tworzenie łuków

Tworzenie obejść

Tworzenie redukcji

Informacje w rozdziale VI katalogu BAKS

XX

16

XX

Nowości 2019/20

N
Łącznik rozuswany LDR...
Etapy montażu łącznika rozuswanego.

- montujemy od czoła drabiny kablowej
łącznik rozsuwany,

- przesuwamy łącznik rozsuwany tak
by nasunął się na kształtkę/drabinę,
- po nasunięciu łącznika dokręcamy
go śrubami (M8x14),

- montaż szczebla w łączniku usztywnienia
i wzmocnienia łącznik oraz umożliwia
montaż uchwytów kablowych,
- szczeble montowane w łącznikach są przy
pomocy: nitów zrywalnych lub śrub (M6x12)

Informacje w rozdziale VI katalogu BAKS
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Koryta i drabiny morskie

Korytka morskie
wysokość: H15 mm
szerokość: 75-300 mm
dwa rodzaje perforacji

Systemy drabinek morskich
wysokość: H30 i H40 mm
szerokość: 100-1000 mm
dwa typy szczebli

Firma BAKS jest w trakcie
akcie badań systemów k
kor
koryt
yt i drabin morskich dopuszczonych
platformach.
do użycia na statkach i platfor
tf mach. Pozytywne
tfor
zytywne zakończenie
zak
testów potwierdzone
będzie certyfikatem.

Posiadamy ŚWIADECTWO UZNANIA TYPU WYROBU dla wybranych systemów
tras kablowych, wystawione przez
POLSKI REJESTR STATKÓW,
które zezwala na stosowanie naszych
produktów poniżej wymienionych
na statkach i platformach:
1.
2.
3.
4.

Korytka kablowe: KC..., KG..., KB..., KA..., KF...
Drabinki kablowe: DU..., DK..., DF..., DKF...
Kanału podpodłogowe: KN..., KNd..., KNt...
Kanały naścienne: KS..., KSd...

Informacje w rozdziale IX katalogu BAKS
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Nowości w systemie zawiesi ściennych
Wysięgnik
WSU...

ZALETY:
- montaż do ściany lub wspornika jedną śrubą
- dzięki zwiększonej szerokości możliwość montażu do otwartej części ceownika 40 mm i 41 mm.
- wysięgnik przystosowany do bezśrubowego montażu korytka za pomocą zapinek ZPDN,
dostępnych wkrótce w ofercie

Nowa uniwersalna zapinka ZAPU...
do wysięgnika WSU...

=

+
Zalety:
- bezśrubowy montaż korytek, korytek siatkowych i drabinek kablowych na wysięgniku WSU....
- dzięki dużej sprężystości możliwość montażu z pokrywą lub bez
- łatwy i szybki montaż

Etapy montażu korytka na wysięgniku WWSN... z wykorzystaniem zapinki ZAPU...

Informacje w rozdziale XII katalogu BAKS
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Nowości w systemie zawiesi sufitowych
Nakrętka
szybkiego
montażu

Uchwyt
hwyt pręta

Uchwyt pręta

Nakładka ochronna
pręta

UPNDP...

UPNC...

NOP...

NSM...

SKT...

NSM...

UPNDP...

NOP...

Przykład zastosowania uchwytu pręta UNC... i nakrętki szybkiego montażu NSM...

SKT...

UPNC...
SRM8x25
NSM...

Informacje w rozdziale XIII i I katalogu BAKS
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Nowości w systemie kanałów podpodłogowych

Systemy kanałów podpodłogowych
wysokość: H28, H38, H48 mm
szerokość: 125 - 350 mm

Puszka z blokadą otwarcia i pokrywą, gotowa do bezpośredniego
montażu osprzętu elektroinstalacyjnego

Puszka z pokrywą, gotowa do bezpośredniego
montażu osprzętu elektroinstalacyjnego

Przykładowe
e elementy systemu kanałów podpodłogo
podpodłogowych.

Kolanko kanału
trzytorowe 45°
KKNMt...

Kanał trzytorowy
KNt...

Obejma kanału
OK...

Nasuwa
kompensacyjna NSK...

Łapka mocująca
kanału LM...

Puszka podłogowa
uniwersalna UDH...

Pokrywa uchylna
KD...

Pokrywa uchylna
KD...

Puszka montażowa
GB2

Puszka montażowa
GB3

Zalety:
- uniwersalna pokrywa pozwala na montaż
w wykładzinie, gresie i kamieniu,
- przystosowanie do standardów osprzętu
elektroinstalacyjnego modułu 45,
- szybki i intuicyjny montaż puszki,
- różne wykończenia materiałowe (aluminium
i blacha kwasoodporna),
- regulowana wysokość puszki,
- wyłamywane otwory pod kanały,

Zalety:
- uniwersalna pokrywa pozwala na montaż
w wykładzinie, gresie i kamieniu,
- przystosowanie do standardów osprzętu
elektroinstalacyjnego modułu 45,
- szybki i intuicyjny montaż puszki,
- różne wykończenia materiałowe (aluminium
i blacha kwasoodporna),
- regulowana wysokość puszki,
- wyłamywane otwory pod peszle,

Informacje w rozdziale XV katalogu BAKS
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System konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych

Aluminiowo-stalowe systemy konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych.
W ofercie firmy BAKS znajdują się konstrukcje montażowe do:
- ziemi,
- betonu,
- dachów płaskich,
- dachów skośnych.
Na konstrukcjach firmy BAKS istnieje możliwość montażu paneli zarówno w układzie pionowym jak i poziomym.

Przykładowe elementy systemu montażowego paneli PV

Profil
BDFCH120...F

Profil aluminiowy
PAL40H40/...

Śruba z gwintem
Śr
podwójnym SWD...E

Boczny uchwyt panela
BUF...

Pośredni uchwyt panela
PUF

Regulowany uchwyt do blachy
trapezowej RUBT...

Informacje w rozdziale XVIII katalogu BAKS
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System korytek 100H42

System korytek H45

KGL100H42/...

DU...H45/...

System oświetleniowy

Korytko
orytko siatkowe
KSG...H60

Informacje w rozdziale XIX katalogu BAKS
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Puszka łącz
łączeniowo-rozgałęźna
zgałęźna

Puszka łączeniowo-rozgałęźna

PMPO

PMKO
zaczepy pełniące
rolę zawiasów

zaczepy pełniące rolę zawiasów

możliwość
wyjmowania
dławików
podczas montażu
Przykład montażu puszki PMPO
PMPO
w korytku kablowym

możliwość
wyjmowania
dławików
podczas montażu

Puszka łączeniowo-rozgałęźna
PMO4B

Stopień ochrony IP65

Rura cienkościenna
ościenna

Rura cienkościenna
ościenna
z mufą

RU...F
RUM...F

Łącznik rur

Kolanko rur

LRU...F

KRUR...F

Informacje w rozdziale XIX katalogu BAKS
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